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 يبأل حيصفلا حرش » يف ةاروتكد ةلاسر وه لمعلا اذه

 ىرقلا مأ ةعماج نم « يرشخمزلا رمع نب دومحم هللا راج مساقلا
 ةغللا عرف ايلعلا تاساردلا : مسق . ةيبرعلا ةغللا ةيلك ةمركملا ةكمب

 .. اهعبطب ةشقانملا ةنجل تصوأ

 قيفوتلا هللابو

 . اه ١415 , ىرقلا مأ ةعماج

 رشنلا ءانثأ ةينطولا دهف كلم ا ةيتكم ةسرهف

 رمع نب دومحم « يرشخمزلا

 ؛ يدماغلا روهمج نب هللا دبع نب ميهاربإ ةساردو قيقحت / حيصفلا حرش

 . دباعلا ميهاربإ نب ناميلس فارشإ

 مس ١4 "4١ص

 4355 0-." ء.ه#”"'25: كمدر

 ١51١5 - 51/9 دمدر

 قاقتشإ ةيبرعلا ةغللا  وحنلا  ةيبرعلا ةغللا - 5 ةيبرعلا ةغللا هقف ١

 ( ققحم ) هللا دبع نب ميهاربإ ؛ يدماغلا أ ظافلأ  ةيبرعلا ةغللا - 4

 ةلسلسلا د ناونعلا -ج (عفرشم ) ميهاربإ نب ناميلس « دياعلا_ب

 ل 5٠١ يويد

 ٠ / ١5 417 : عاديالا مقر

 2-5956" .مه* لف: كمدر

 ١١35 ؟هالة : دمدر



 هذه ةياعر يف لضفلا يوذ يوبأ ًاريغص ينايبر نيذللا ىلإ .
 نأ هللا لأسأ . اهقوس ءاوتسا ىلإ اهمامكأو اهرذب يف ةرمشلا

 ريخ ينع امهيزجيو ةيفاعلاو ةحصلاب امهعتميو امهرمع يف ليطي

 . ءازجلا

 ينوقسو ًاريبكو ًاريغص ملعلا ءاذغب ينوذغ نيذللا ىلإو
 . ةملظ نم ترئتساو أمظ نم تيورف ةفرعملا ءام لالزب

 زاجنإ ليبس يف ةدعاسملاو نوعلا دي يل مّدق نم لك ىلإو
 لك ىلإ مهقفوي نأ هللا لأسأ ءايفوألا ءانبألا ىلإو . لمعلا اذه



 لاك 1راو مم
 المعو . )2١ ( هللا ركشي مل سانلا ركشي مل نم » : هت ىفطصملا لوقل ًالاشتما

 يفو خماشلا يملعلا حرصلا اذه ىلع نيمئاقلل ءانثلاو ركشلاب مدقتأ ينإف ثيدحلا اذهب

 يلاحلا ةعماجلا ريدم يلاعمو حجارلا دشار روتكدلا قباسلا ةعماجلا ريدم يلاعم مهتمدقم

 يدماغلا رجح هللادبع نب دمحم روتكدلا ذاتسألا ةداعسو , يضاق ليهس / روتكدلا

 . قباسلا يملعلا ثحبلاو ايلعلا تاساردلل ةعماجلا ليكو

 ديمعلا يمزاحلا دمحم نب نايلع / روتكدلا يذاتسأل ريدقتلاو ركشلاب مدقتأ امك

 يتاسارد ةلصاومو ةيلكلا هذهب قاحتلالا ةصرف يل حاتأ يذلا ةيبرعلا ةغللا ةيلكل قباسلا

 . ءازجلا ري ينع هيزجيو هتبوثم ىلوتي نأ لجو زع هللا ًالئاس اهب ايلعلا
 ذاتسألا يذاتسأ يلاحلا اهديمع يف ةلثمم ةيبرعلا ةغللا ةيلكل ًاضيأ ركشلاو

 ىلاعت هللا لأسأ « ريخلا هيف ام لك ىلإ ًامئاد ىعسي يذلا , هدوجاب نسح / روتكدلا

 ظ . هاطخ ريخلا قيرط ىلع ددسيو هقفوي نأ
 دياعلا ميهاربإ نب ناميلس / روتكدلا ذاتسألا يذاتسأ ءانثلاو ركشلاب ّصخأو

 ام يطخعت يف يل نوعلا معن ناكف ثحبلا اذه ىلع فارشإلا ردص ةباحرب لبق يذلا

 يف يل همدقام لعجو ءازجلا ريخ ينع هللا هازجف « ةقيقد ةيملع لئاسم نم ينضرتعا

 0. هقانسح نيزاوم

 / روتكدلا ذاتسألا ةشقانملا ةنجل يوضعل ءاثلاو ركشلا رفاوب مدقتأ امك

 يف تقوو دهج نم هالذب ام ىلع يمزاحلا نايلع روتكدلا ذاتسالاو يحجارلا هدبع
 . هميوقتو ثحبلا اذه ةءارق

 ًاهيجوت وأ ًاحصن وأ ًاتوع يل مدق نم لكل نافرعلاو ركشلاب مدقتأ نأ ينتوفيالو

 مهتمدقم يفو ةعماجلا عباطم ىلع نيمئاقلل مدقم ركشلاو . ءالمزو ةذتاسأ نم

 عباط هلالج ديمحلادبع خألاو دمحأ مامإ سدنهملاو ثراحاب حلاص'دجمأ / ذاتسألا

 . ءازجلا ريخ هللا مهازج ةعماجلا عباطم يف نيلماعلا عيمجو ثحبلا اذه .

 . "8 / + يذمرتلا ناس (1)



 ةمدقملا

 يذلا ءرمخأو مدت اب ريبخملا رّيدو أشنأ اميف ميكحلا «قلخلا ئراب هلل دمحلا

 راد دع تك كرر حيو لاح .همكح مهيف لَدَع َدَعَو ؛همّلع هّقلخ عسو

 مهفلاو ؛مالكلاو قطنلل هرّسّيو «نايبلا ةليضفو «ناسللا قطنب ناسنإلا ص

 1 . ماهفإلاو

00000 

 ةحاصفلا فالخأ هدهع يف ترّْزَغَو «ةغالبلا ةبولح هل ترد نم ١ ىلع مّلسأو

 هللا دبع نب دمحم « ؛ دّبَرلا اهضْحَّم نع ىَفَتَو «دّيزلا اهضْخََم دعب ىفصتسا ىتح
 دعب امأ + عاصنلا ةينلآلا يرذ تءاحسا هنأ كفو

 ةيبرعلا ءاملع انل هكرت ام نيب نم ءهتساردو هقيقحتب تمق يذلا باتكلا اذهف

 نم ءاهتادرفم ةنايصو «ةيبرعلا ةغّللا ةمدخ ىلع مهتايح اوفقو نيذلا «ءامدقلا

 ضرألا بوعش ءانبأ نم «مهريغب برعلا طالتخا دعب رشتنا يذلا ءأطخلاو نحللا

 ماوعلا نم ريثكو « نوبيصم مهنأ نوبسحي مهو « نوئطخي سانلا نم ريثك راصف

 مهنم لق ام الإ نحْللاو أطخلا يف قلخلا ىواستف « نورعشي ال مهو نوبيصي

 اونيبو «مالكلا حيصف يف فيلأتلل اوّدصت «طلخلا اذه ءاملعلا ىأر نأ دعيو

 ىلع يباوصلا سايقملا قيبطتب تينع يتلا تافلؤملا نم ديدعلا رهظف « هفلاخ ام

 اونتعاو ءاهرهاوظ اورّسفو ءاهتالالد اونّييو ءاهتيبأ اوحّضوف «ةعّللا تادرفم

 هتمدقم يفو « برعلا مالك حيصف نم درو ام كلذ يف لصيفلا نيلعاج ءاهبيرغب

 ءانبلا ةّحص يف رايعملا تناك يتلا «ةحيصفلا ىرخألا دهاوشلاو « يركلا نآرقلا

 . ىتعملا ةمالسو

 بلعث حيصنف فينصّتلا نم عونلا اذهب تينع يتلا تافلؤملا كلت نيب نمو

 . هتساردو هقيقحتي تمق يذلا حرّشلا اذه اهنيب نمو «حورشلا نم هيلعامو

 ها آذآ



 دادعإ نم هيئاهنلا لحارملا يف تنك امدنع باتكلا اذه ةخسن ىلع تلصح

 باتك هَّنأ تدجوف «ءامدقلا بيلاسأل لمأتملا ةءارق هيف أرقأ تنكو ءريتسجاملا ةلاسر

 اهلمح نم تلكو ءرابغلا اهلهاك لقثأ يتلا تافلؤملا نيب نم هجارخخإ يغبني ميق
 ظ . فوفرلا

 عم يوغللا زنكلا اذه قيقحت ىلع مادقإلا ىلإ ينتعد يتلا بابسألا ةلمج نمو
 , : كلذ نود لوح يتلا قئاوعلا نم ريثك دوجو

 . عوبطملاو اهنم طوطخملا «ةّدام حيصفلا حورش عسوأ نم دعي باتكلا اذه نأ -

 زيقو «هريكفت ةّثدو ءهملع ةرازغ ىلع لدت يتلا ءارآلا نم ريثكب حراشلا دارفنا - *
 ظ اا

 مأ ةيوغل ةلأسمل هليلحت دنع كلذ ناكأ ءاوس هل ضرعبي امم ريثك يف هدارطتسا-'“

 يب ايلا ارامل عب

 ظ . ةغّللا مجاعم يف الإ هريظن

 رفعج ىبأل رداونلا باتك نع هلقنك «مهتافلؤم انيلإ لصت مل ءاملع نع هلت - 4

 . اهريغو ءارفلاو ءديز يبآل رداصملاو يساؤرلا

 ثيداحأ مأ ةينآرق دهاوش تناكأ ءاوس «حرشلا اذه اهاوتحا يتلا دهاوشلا ةرثك 4

 . ةيرعش دهاوش مأ ءاهمكحو اهلاثمأو برعلا لاوقأ مأ ءراثآو ةيوبن

 سايقم قيبطتو «تادرفم نم هرَّسّفي ام لج يف ةماعلا تاغلب حراشلا ءانتعا - 1

 أذهو . هركذي ام ليلعتو ءاهيلع مكحلا نايب مث نمو ءاهيلع يوغللا باوصلا

 . بناجلا اذهل تصتخ يتلا تافلؤملا يف هدجن نأ لق لمعلا

 وأ ٠ اق تا .ةحورشملا لئاسملا.يف ء ءاملعلا لاوقأل حراشلا عبشت - 1

 . هئطخب مكحلا وأ «هناسحتسا



 ارا وأ دما وأ فعضلوأ وشاب هيلع مكاو برملا تاب تيم 4

 . برعلا نع عمُسس ام ًامكحم

 .يوغللا زنكلا اذه جارخإ ىلإ ينتعفد اهريغو بابسألا هذه لك
 يذاتسأ ىلع رمألا تضرع «باتكلا اذهل ةّيملعلا ةميقلاب ينيقي دعبو

 كلذ كرابف «-هاعرو هللا هقفو  دياعلا ميهاربإ نب ناميلس روتكدلا ذاتسألا لضافلا

 قفاوف ايلعلا تاساردلا سلجم ىلإ هب تمدقتو هللاب تنعتساف «هيلع ينعجشو

 ا ظ ] ار وكشم كلذ وزع

 : نيسيئر نيمسق ىلإ همسقأ نأ ثحبلا ةّطخخ تضتقا دقو

 ًاديهمت مسقلا اذه نمضتيو .قيقحتلا تامدقمو ةساردلا : لوألا مسقلا .

 . نيبابو

 اهبابسأو هب ءاملعلا ةيانع تحّضوف حيصنلا نع هيف تثدحتف ديهمتلا امأ

 ليصفتل هحورش نع بضتقم ثيدحب كلذ تبقعأو . باوبأ نم هيلع لمتشا امو

 > يب بل بوبس وبر ولا عربا

 . حيصفلا باتك

 دقو «باتكلا ةبسنل لوألا لصفلا تدرفأ ؛ نيلصف يف لوألا بابلاءاجو 02020

 ةداعلا هذه تفلاخ يّنأ ريغ «كلذ قيثوتو ةبسنلا نع ثيدحلا ريخأتب ةداعلا ترج

 فلؤملل ةمجرت نم اهدعب ام اهيلع ىنبي ساسأ اهّنألو ؛اهب ءدبلا ةيمهأل ؛اهتمّدقو

 ىلإ اوهتنا دقو « سردلاب ثحاب نم رثكأ اهلوانت ةيضق اهّنألو ؛ باتكلل ةساردو

 ظ : هيلإ تيهتنا ام ريغ

 تاتعلا بيت يلا ينساب زك يعقل لستتلا اذن نق فس وو نقو

 مهتبسن يف نيّئحابلا لدأ ادروُم «يزاوهألا يلع يبأل وأ .يركسعلا لاله يبأل

 . .هبسنلا هذه ةحص مفدو



 :هفلؤم ىلإ باتكلا ةبسن نع تثدحت لصفلا مدخ أ نأ لبقو . نان ا

 دقو . (0578 ت) يرشخمزلا رمع نب دومحم مساقلا يبأل هنأ يدنع حجرت ثيح

 9 ودوم نب سا وام ورع

 | وا ا يب

 نم ديدعلا دوجول ًارظن « يرشخمزلل ةرصتخم ةمجرت يناثلا لصفلا تلعجو

 اذه يف ليوطتلا لعجيي ام (هدوهج تعبتتو .فلؤملا ةايحب تملأ يتلا تاساردلا

 . راركتلا نم ًابرض ثحبلا

 سلال اصلا د درست كلب ىلع لاستت دق ىتانلا تايلاانا

 يناثلا يف تنّيبو .باتكلا ةدام ضرع يف حراشلا جهنم نع لوألا يف تثدحت

 ىلع اهدحأ حجري وأ 0ايام

 اهب درفنا يتلا ءارآلا داريإب ثحبملا تمتخ تسمكحو . .اهضعب أطخب مكحي وأ ءرخآلا

 يتلا لئاسملا زربأ 0 .هلئاسمو باتكلا ةدامل يناثلا لصفلا تدقعو

 .اهيف ءاملعلا ضعب ءارآ ا درومو اهنم ةلأسم لك ىلع ًاقلعم حراشلا اهنيب

 يتلا رداصملل هيف تضرع لوألا ثحبملا «نيثحبم يف ثلاثلا لصفلا ءاجو

 هتدرفأ يناثلاو . ءاملعلا نع هلوقن ًاركاذ ءاهريغو ةيوغّللا هتدام حراششلا اهنم ىقتسا

 ظ . اهعونتو اهترثك ىلإ ًاريشم باتكلا اذه ايانث يف تدرو يتلا دهاوشلل

 فدارتلاك حرشلا اذه اهنمّضضت يتلا هيلالدلا رهاوظلل عبارلا لصفلا تدرفأو

 ةداملا تالامعتسا عجرو ءةيمستلا ليلعتو «داضتلاو «كرتشملاو .هيوغللا قورفلاو

 . اهعمجي دحاو ىنعم ىلإ ةيوغللا



 ًاحضوم حيصفلا حورش ضعب نيي ةنزاوملل سماخلا لصفلا يف تضرعو

 . جهنملا ثيح نم كلذو «حارشلا نيب قارتفالاو قافتالا هجوأ

 فصو يف لثمتيو «قيقحتلا جهنم بابلا اذه نم ريخألا لصفلا يف تنّيَبو

 ترسم يذلا جهنملا مث : ءاهيف بارطضا نم لصح ام نايبو «ةيطخلا ةخسنلل لماش

 ..باتكلا اذه قيقحت يف هيلع

 ققحما صنلا : يناثلا مسقلا
 ا رت باس ا قر سس اود

 يتلا ةديحولا ةخسنلا اهنإ ذإ «ةيطخلا ةخسنلا بيت ةرت ةلحرم يهو لمعلا اذه تقبس

 رغألا اهنقفهي ىلع يناجبرا سي مررت اوم اجف «انيلإ تلصو

 عم ىلوألا اهتاقرو ضعب تقصلأو ءاهضعب نع تاحوللا قاروأ ضعب تلصفو

 اهعضو ىلإ ةخسنلا بيترت تدعأ دقو « ةطلتخم ةخسللا تءاجف « ةرخأتم قاروأ

 تلباقو هنتم يف ةدراولا ةيوغللا داوملا تعبتت ثيح حيصفلا نتم ىلإ ًادنتسم يعيبطلا

 . باتكلا ماقتسا ىتح ةخسنلا يف درو امب كلذ

 لصأ نع اوراس لابن يرن ثاقسو اب هيف كلاق# ردألا يرو

 ظ . ةخسنلا لصأ نم صقنلا اذه تلمكأف .ةصقان طوطخملا

 دمحب  تنكمت نكلو «سمطلا كلذكو اهيف فيرحتلاو فيحصتلا رثك امك

 .ةخسنلا هذه يف طلخ نم ثدح ام تحّضَو دقو .يلع لكشأ ام لح نم هللا

 . ةيطخلا ةخسنلا فصو نع يثيدح دنع سمطو فيرحتو فيحصت نم اهارتعا امو

 : يلي اميف لثمتي هيف يلمعف ققحملا صّنلا امأ

 باتكلا خسن تت

 فيحصتلا نم ًميلس صل ذه جارخإ ليبس يف دهج نم تمطتسا م تلذب

 لمعلا اذه لهس دقو . هفلؤم اهادأ ةروص برقأ يف باتكلا راهظإو فيرحتلاو

 هاند



 ةصاخو , عوبطملاو اهنم طوطخملا «حيصفلا ىلع حورش نم بتك ام ىلع يدانتسا

 لج يف حرشلا اذه ىلإ هفلؤم ريشي ناك ثيح حيرضصلا دجملا ةفحت باتك

 اذه قيقحت ءانثأ ينتضرتعا يتلا تالكشملا ضعب لح ىلع ىنناعأ امم « هتاحفص

 .نعلا لقمان" يبت يرسل نجلا ةزع ريمكت م دس امك باتكلا

 نا تان ا و

 . باتكلا عبر نم لقأ لّثَت ةريغص ةعطق

 ' كلذ يف ًادنتسم ةغللا بتكب قئاللا عينصلا وه امك ًالماك ًاطبض صَّنلا تطبض ٠

 .ةخسنلا طبض ةماقتسا مدعل كلذ ؛ةغللا مجاعمو ةيوغللا رداصملا ىلع

 .اهرداصم ىلإ راثآلاو ةيوبنلا ثيداحألاو ءاهروس ىلإ ةينآرقلا تايآلا توزع”
 ] . ءاملعلا لاوقأ جيرخت يف يعسو تدهتجا 5

 .. كلذ نكمأ ام اهيلئاق ىلإ | ةيرعشلا دهاوشلا توزع ©

 باعكلا لانقثإ مدس راش ءاهترهشل مالعألا ضعب ةمجرت تلمهأ 5

 . يشاوحلاب

  رثكدقف فيحصتلا امأ « .فيرحت نم ةخسنلا هيلع ثوطنا ام ىلع تهّبن ٠-

 . هيلإ ةراشإلا تلمهأف

 . حرشلا اذه اهاوتحا يتلا ةيملعلا لئاسملا زربأ تجرح

 . ةيشاحلا يف باتكلا اذه نع ةلوقنملا صوصنلا ىلإ ةراشإلا -14

 ةيغب «ةمزاللا ةينفلا سراهفلاب ققحملا هصنو باتكلا اذه ةسارد ْتْلّيذ دقو

 -  .رسيو ةلوهس يف باتكلاب عافتنالا ىلإ ثحابلا لاصيإ

 ىلعلإ ناك 000111

 . نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو ؛ريدق ءيش لك

 يدماغلا روهمج نب هللا دبع نب ميهاربإ

 ه١ا85١41 //8/ 1١ ةمركملا ةكم
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 لوألا مسقلا

 قيقحتلا تامدقمو ةساردلا .

 قبولا
 :نييلاتلا نيثحبملا لمشيو

 بلعتث حيصف : لوألا ثحبمملا

 هحورش : يناثلا ثحبمملا
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 بلعث حيصف : لوألا ثحبملا

 ول «حيصفلا باتك هغلب ام هب مامتهالا نم غلب ًاباتك دحن نأ لق

 ملو «هوملعو هومّلعتف «هيلع سانلا لبقأ امل «ةريثك دئاوف نم هنمضتي امو «باتكلا

 . دقانو مظانو حراش نيب .ءاملعلا هب لغتشا

 نم حيصفلا هنمض اميف «كاذنآ نحللا يشفت وه ؛هفيلأت ببس نأ كشالو

 . نحللا نم مهتنسلأ ملستل «مهءانبأ هنوظُفَحي «هيلع سانلا لبقأف «تادرفم

 : هفلؤم

 بلعب فورعملا «ينابيشلا راسي نب ديز نب ىيحي نب دمحأ سابعلا وبأ وه

 دب نييسكلااو يوما احلا ىف اهب نرتب اة رتخملل نيكان ضم قم دل رينا ظ

 7 ةنايدلاو هقفلاو ةغللاو وحنلا يف نييفوكلا مامإ » نيتئاملا

 .ريهشلا (ه ٠ 55) دهازلا دحاولا دبع نب دمحم رمع وبأ هذيمالت رهشأ نمو

 ء(ه15 77 )هيوطفنب ريهشلا هفرع نب دمحم نب ميهاربإو «بلعث مالغب

 . مهريغو (ه 77) يرابنألا دمحم ركب وبأو

 روتكدلا تبثأ دقو «بانكلا اذه اهرهشأ «تافلؤملا نم ًاددع بلعث فص

 ةرم اهيف ضوخلا نع ينغي امم ءاهنم عبط ام ًانيبم '"”تافلؤملا هذه روكدم فطاع

 ظ . ىرخأ

 : هفلؤم جهنم

 نم راتخملا هنمض هنأ هركذ اميف ركذف 3 7 يقم ف دبا مو لقت اورأ

ًاركاذ ينيتانل رب ىفاو رواكو ؛ سانلا ةنسلأ ىلع يرجي اًمم برعلا مالك حيصف
 

 ةغل هيف ءاج ام وا ءاهحصفأ ًاحضوم ؛ تدنجو نإ ةملكلا يف ةلمعتسملا تاغللا

 )١( /ه ءابذألا مجسعم ١ . ةاورلا هابنإ ىف هرابخأ رظنتو 78 7/1١؟١  3"ة5/5 ةاعولا ةيغبو .

 ) )1اهدعب امف 1 ص ( ققحملا ةسارد ) بلعت حيصف رظني .
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 نم رثكأ هيف ناك امو « اهلوق يف باوصلا ىلإ ًاهبنم ءاهفالخ ىلع سانلاو «ةدحاو
 . ىرخألا ىلع اهنم ةغلل ليضفت الو « ةحيصف اهعيمجو ء ةغل

 نحل يف تفلأ يتلا ةيوغللا لئاسرلا نم ةلاسر دعي هتقيقح يف باتكلا اذهو
 تيحب هات ةناك قرت امك ناياطتخ اهل 14 بلكت نوبت زو ماباعلا

 ريغصلا هملعتم ىلع هيف ةنوئملا فختل ؛هانللقأو هانرصتخا باتك اذه » :لوقي
 . ١76 . . . مالكلا حبصف هب فرْعَيِلو «ريبكلاو

 باوصلا ًاحضوم هنامز يف سانلا هلوادتي ناك ام باتكلا اذه يف بلعث عمج

 .ًافلاخم ناك اميف يوغللا

 نيمسق ىلإ باوبألا هذه مسق «ًاباب نيثالث ىلإهباتك مسق دقو

 اهاهنأو «نيعلا حتفب تلعف باب نم اهأدب ءلاعفألا باوبأ مض : لوألا : نيسيئر

 قرفلا بابب هاهنأو ءرداصملا بابب هأدب : يناثلا مسقلاو . لعفلا نم زمهي ام بابب

 . باتكلا باوبأ رخآ وهو

 يااا يدنا نا تمار باربللا هاند يبربا ناار اسما

 ١ - نيعلا حتفب تلعَف باب .

 ١ نيعلا رسكب تّلعَف باب- .

 كلا تيل تايم

 لا

 . ناحل فذانعا هلم و كلت تاع
 ةرع اق 30 2

 . ىنعملا فالتخاب تلعفأو تلعُف باب "

 كنا كانا ساشا ع

 فشلا ف ردح لا هينا

 . لعفلا نم زمهي ام باب_-9
 )١( ص حيصفلا 57" .
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 ٠ - رداصملا باب .

 ١ رداصملا نم ًافصو ءاج ام باب .

  7ءامسألا نم هلوأ حوتفملا باب .

 ١ هلوأ روسكملا باب_ . >

 ١4 ىنعملا فالتخاب حوتفملاو هلوأ روسكملا باب .

 . هلوأ مومضملا باب 6

 . ىنعملا فالتخاب حوتفملاو هلوأ مومضملا باب 5

 . ىنعملا فالتخاب مومضملاو هلوأ روسكملا باب_ ١

 . ىنعملا فالتخاب فْمَحَي و لّقَّكي ام باب

 . ددشملا باب 8

 ا ا

 ١" زومهملا باب .

 . ءاه ريغب ثنؤملل لاقي ام باب

 . ركذملا فصو نم ءاهلا هيف تلخدأ ام باب 7

 . ءاهلاب ثنؤملاو ركذملل لاقي ام باب 4

 . ةيلصأ هيف ءاهلا ام باب

 . رخخآ هئم باب _7

 . لثملاك وأ ًالثم ىرج ام بتاب_ 1

 فل لاق انباع اق

 . ةدرفقنم فورح باب ._048

 ٠ قرفلا نم باب .
2-162 



 : يه «ةثالث باوبأ ىلإ باوبألا هذه سراف نبا در دقو

 دادغبو ذانغب وحن حصفأ تاغللا ىدحإ نأ الإ رثكأ وأ ناتخل هيف ام ١-1

 .«حصفأو حصأ برعلا مالك يف دادغب نأ الإ ةحيحص اهلك يه نادغبو

 .« . . داصحلا و (داصحلا) ك ةيواستم يهو رثكأ وأ ثالث وأ ناتغل هيف ام- ١

 وحن . ةيراج أطخلاب مهتتسلأ تراصف اورّيغ َنيِدّلوُملا نأ لإ ءةدحاو ةغل هيف ام
 ّ «'١ . . صاختإَّو اذك كنع هللا فرصأ : مهلوق

 هللاو_ودبيف هظفحو هملعتو باتكلا اذه ةسارد ىلع سانلا لابقإ امأ

 : ةيلاتلا بابسألا ىلإ دوعي كلذ نأ  ملعأ

 .. ةقرو نيرشعلا زواجتي مل ذإ .باتكلا اذه مجخ رغص-١

 . كاذنآ ةيميلعتلا بتكلا نم دعي هنأ  ؟

 ءانبأ نيب نحللا يشفتل ًارظن تقولا كلذ يف باتكلا اذه لثمل سانلا ةجاح

 ظ . همألا

 يف اوءدب هملعتو باتكلا اذه ىلع سانلا لابقإ ةغللا ءاملع ىأر امدنعو

 «بلعث هحضوي مل ام حاضيإو «تادرفم نم هنمضت ام تالولدم نايبو «هحرش

 يف مأ جهنملا يف ناكأ ءاوس « عضاوملا ضعب يف هداقتناو «هيلع كاردتسالاو

 حراش لك جهنمو حيصفلا حورش ضعب نيب ةلباقملا دنع هيلإ ريشأس ام اذهو « هريغ

 . هباتك يف

 )١( ص رقص دمحأ ديسلا قيقحت « ىبحاصلا 18 :

 أ 15

 م دا يح متككتسسم !: تينا ويش شل يب ويكتب حس جي جيبحم



 :حيصفلا حورش : يناثلا ثحبملا

 ناديملا يف ترهّش يتلا بتكلا نم باتكلا اذه نأ ًاقباس تركذ
 ةغللا ظافلأ نم هنمضت ام ءاملعلا متهاو «هحارش ددعتو ءهتيص عاذف . يوغللا

 . برعلا مالك حيصفب كلذ ىلع نيدهشتسم ءهلكشم اوحرشو .هضماغ اولجف

 كلذ ناكأ ءاوس «باتكلا اذهب ىنتعا نم ءامسأ ' ”ةفي ("7ةفيلخ جاحلا دروأ دقو

 هذهل نيققحملاو نيثحابلا نم ريثك ضرع امك «هيلع لييذتلاب وأ همظنب مأ ءهحرشب
 هللا دبع روتكدلا مهنيب نمو ؛دوقفملاو «عوبطملاو ءاهنم طوطخملا :حورشلا
 هتسارد يف روكدم فطاع روتكدلاو ''”هيوتسرد نبا هباتك يف يروبجلا
 سلاجم باتك ةمدقم يف نو 00 مالسلا دبع ذاتسألاو « ا"”يصفلا باتكل

 ايقان نبال حيصفلا حرش باتكل هتسارد يف يناودعلا باهولادبعو « '*”بلعت

 حورشلا هذه ضعب نأ ىلإ اوراشأ مِهّنأ الإ « نيثحابلا نم مهريغو ' ””يدادغبلا
 امو « اوهتنا ثيح نم أدبأ نأ تيأترا اذل « ةعوبطم نآلا يهو ًاطوطخم لازال

 امب لصف يذلا « روكدم فطاع روتكدلا مهنم صخأو « ثحابلل ةيافك هيف هودروأ

 . هركذ ةداعإ نع ىنغي

 : حورشلا هذه نمو

 :هيوتسرد نبال حيصفلا حيحصت )١(

 عبارلا نرقلا ءاملع نم ؛هيوتسرد نب رفعج نب هللا دبع دمحم وبأ وهو
 : 30.7590 ةئس هتافو تناكو (ه 704) ةنس دلو «يرجهلا

 )١( نونظلا فشك ١717/7/7 اهدعب امف .
 .اهدعب امق ء15 5ص (؟)

 اهدعب امف ء«١15١ ص (؟) .

 ) )5ص  .,5١.اهدعبامف

 )©( اهدعب امف « © 5ص .

 ) )9ةاورلا هابنإ ١١7*/7 اهدعب امف .
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 ةعبطمب عبطو «باتكلا اذه نم اءزج يروبجلا هللا دبع روتكدلا قَقَح

 : باتكلا ةيقب لمكي ملو .مأ 06 «دادغيب ١ط «داشرإلا

 : هيولاخ نبال حيصفلا حرش (؟)

 وحنلا أرق «ةيبرعلا مولعو ةغللا يف مامإ ءدمحأ نب نيسحلا هللا دبع وبأ وهو

 1716( 8/0) ةنس ىفوت .مهريغو يرابنألا نب ركب يبأو هيوطفنو ديرد نبا ىلع

 . ةخسن ىلع ًادمتعم قارعلاب عبْطو «نماضلا متاح روتكدلا حرشلا اذه قّقح

 ماع يف دادغب ةعماجب بادأآلا ةيلك يف هب يئاقتلا دنع كلذ ركذ دقو هنم ةلماك

 .(ه١5١)

 : نابجا روصنم يبأل حيصفلا حرش (”)

 ةفرعملا دج » ىلا ءاملع دحأ « يناهبصألا نابجلا نب يلع نب دمحم وهو

 اال 0 .رهدلا درو ءتقولا ةعقاب «ةغللاب

 0 ريسجالا ةجرد لال هب مدقتدق تحايل ناكو عه 140) ةنسدنهلا

1 : )2 
 : ل يدزرما يص نش(

 كئاح : اس نم معا ل يعني بصل اق ةيبرعلا مولعب

 .(9): فاكسإو جالحو

 هقيقحتب ماق . بلعث حيصف ىلع هحرش اهنيب نم تافلؤملا نم ًاريثك فلأ

 : ةريخألا هلحارم يف وهو «دياعلا ميهاربإ نب ناميلس روتكدلا ذاتسألا هتساردو

 . اهلعب أمف 0759/١ ةاعولا ةيغب )١(

 . اهدعب امف ١4/ 7١ ءابدألا مجعم (1)

 . 716 ١/ ةاعولا ةيغبو « 4 /0 ءايدألا مجعم يف هرابحخأ رظنت (*)

 3 بيطخلا هللادبع وبأ وه فاكسإلاو 3 يقوزرملا يلع وبأ وه كئاحلاو*“* عه ءابدألا ميجعم (4)

 س أى



 : ( ه 4”: تا يورهلل حيصفلا رافسإ (©)

 نيعبسو نيتنثا ةنس ناضمر يف دلو ١ يورهلا لهس وبأ يلع نب دمحم وهو .
 حرش يف حيولتلاو ءحيصفلا باتك بيذهت اهنيب نم هدع تافلؤم هل « هئامثالثو

 تيما ننحرم رح رح ورام .رافسإلاو «حيصفلا

 كلذ ديف "' سفايعلالا ناغ كنك رأ هلجلو قي غلا ةطيدللا يمال |
 يف ةظوفحم ىرخأ ةخسنو ءةحول )١155( ىف عقتو ءهفلؤم طخب ةخسن ىلع

 يدنعو ةحول(15١) يف عقتو (1597)اهمقرايكرتب يلع ديهش ةبتكم

 .اهتروصم

 : يدادغبلا ايقان نبال حيصفلا حرش (5)

 هملول ناجم وي دعتلا أ نب هللا دبع مساقلا وبأ وهو

 ةنس هتافو تناكو «حيصفلا ىلع هحرش اهنيب نم تافنصملا ضعب فتص (ه4)
 ظ 000

 اذه مدقو «يناودعلا باهولا دبع /ثحابلا هتساردو حرشلا اذه قيقحتب ماق

 . م 191/5- ه97١١' ماع ةرهاقلا ةعماج ىلإ ريتسجاملا ةجرد لينل لمعلا

 : يرشخمزلا مساقلا يبأل حيصفلا حرش (0)

 يف ًالصفم هنع ثيدحلا يتأيسو ءانيديأ نيب يذلا حرشلا اذه هبسحأو

 . ةينآلا لوصفلا

 : يريمدتلا سابعلا يبأل حيصفلا بيرغ حرش (8)
 ةيبرعلا ءاملع نم ملاع يريمدتلا هللا دبع نب ليلجلا دبع نب دمحأ وهو

 وحنلا يف ةئطوتلا هتافلؤم نمو '' ”( م ةيقاة: )قس ىف رت ايفا غلا كاشي قرانع

 ةعماج نم ريتسجاملا ةجرد ليتل هب مدقتو ناميلس دمحم دمحم / ثحابلا حرشلا اذه ققح دقو 1١(

 مقرب ةيرصملا بتكلا رادب ةظوفحملا تعلط ةبتكم ةخسن يه ةميقس ةخسن ىلع ًادمتعم رهزألا

 . !؟ طقف رافسإلا فصن لداعيام يأ . ةقرو (84) يف عقتو ةغل ("81)

 . ”9/ ١/ ةاعولا ةيغب يف هرابخخأ (؟)

 . 51//؟ ةاعولا ةيغب يف هرابخأ (5)

 هلا



 دح ىلع - عبطي مل ريخأآلاو « حيصفلا ىلع حرشو « لمجلا تايبأ حرشو

 يفو . )١59957( مقرب ةينامثع رون ىف ةطوطخم ةخححسن : هنمو «نآلا ىلإ  يملع

 03( . 5 م -7

 : ' ”يمخللا ماشه نبال حيصفلا حرش (9)

 ' اهنيب نم تافلؤملا نم ًاددع فلأ «ماشه نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ وهو

 هتساردي ماق « حيصفلا ىلع حرش و « ىربكلا هروصقملا حرشو ءموظنملا ردلا

 مالعألاو ةفاقثلا ةرازو ةعبطمب عبطو مساج ديبع يدهم روتكدلا هقيقحتو

 . ه١ 5٠8 ةنس «قارعلا

 : يلبلل حيصفلا باتك حرش يف حيرصلا دجنلا ةفحن (. ١(

 ًاددع فّنص ء(ه 77) ةنس دلو ؛'”ىلبللا ىلع نب فسوي نب دمحأ وهو
 : هركذ قباسلا هحرش اهرهشأ نم تافلؤملا نم ١

 فيلأت يف يلبللا دمتعا ذإ «ةدام حيصفلا حورش عسوأ نم حرشلا اذه ّدَعَي

 ركذ دقو .دوقفملاو اهنم دوجوملا ءاملعلا تافلؤم نم ريبك دنع ىلع باتكلا اذه

 ًادروم « نيمدقتملا حيصفلا حارش لاوقأ ىلع ًاريثك لوعو ء. هتمدقم ىفاذه

 . ًادقانو ًاحجرمو « مهءارآ

 : ناتصقان باتكلا اذه نم ناتخسن انيلإ لصو

 (5/8) زواجتي ال اهتاحول ددعو «(ش هغل )٠١ مقرب بتكلا رادب , ىلوألا

 رسكي تلعف بابو «نيعلا حتفب تلعف باب : ىه باوبأ ةعبرأ ىلع توتحا « ةحول

 . الماك سيل ريخخألا بابلاو ءافلا مضب لعف بابو « فلأ ريغب تلعف بابو . نيعلا

 . 54- 58/1١ قباسلا ردصملا يف هرابخأ )١(

 لامآلا ةيغب رظني هتمجرت رداصم ةفرعم نم ديزملو « 7*5 « ١// 4١١ هاعولا ةيغب يف هرابخخأ رظنت (1)

 ص 5-٠١ .
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 نم متأ يهو )١71(« مقرب يبرعلا برغملاب ةيوازمحلا ةبتكملاب ىرخألاو

 هلهو «ةءارقلا بعص يبرغم طخب تبتُك ؛ةحول )١١1( يف عقت ثيحح ىلوألا

 . اهتاحول يف رخأو مّدُق ءاهقاروأ ةطلتخمو ةبرطضم «ةمظتنم ريغ ةخسنلا

 اذه نم ةخسن ىأر هّنأ ركذ - هللا همحر - ينميملا زيزعلا دبع خيشلا نأ ديب

 نع امهالوأ 7 نيدلجم يف عقت م1970 ةنس هتجح يف ةلماك ةيبرغم باتكلا

 يف هسفمن يلبللا طخب اهلعلو .اهلثم ىرخألاو «ةنيتم (ق ؟41) يف يلبللا ةخسن

 . هّللا نوعب ةخسنلا هذه ةمداقلا مايألا رهظُمسو ١7" «فلؤملا طخ اهيلعو (ق ؟50)

 هلعلو يتيبثلا كلملادبع ليمزلل هاروتكد ةلاسر تلجسف هنم ةدوجوملا ةعطقلا اّمأ

 اهنم ءاهتنالا ىلع كشوأ

 فطاع روتكدلا هركذ امم اهسنم عبط يذلاف حيصفلا تاموظنم امأ

 هللا دبع يبأل حيصفلا ةأطاومل حيصفلا ةأطوم  يملع ٌدح ىلعو -روكدم

 ةنس دلو ؛يكلاملا يسافلا دمحم نب بيطلا نب دمحم وهو ؛"”يسافلا بيطلا نب

 . .ةأطومل حرش وهامنإو ًامظن سيل باتكلا اذهو ء(ه )١11 ةنس ىفوتو (ه54١1)

 . لحرملا نبال حيصفلا

 يف هفنصم عسوت ثيح ةرسيبكلا حبصفلا حورش نم حرشلا اذه دعيو

 . ةيوغللاو ةيوحنلا لئاسملا ىلع أزكرمو «ةريثك لئاسم ًانيبم «هحرش

 دنع فقو ثيح يوانقلا تزع دمحم / ثحابلا باتكلا لج قيقحتب ماق

 ةيلك ىلإ هاروتكدلا ةجرد لينل هب مدقتو «( ءامسألا نم هلوأ حوتفملا ) باب لوأ

 ش . ةغللا لوصأ مسق «رهزألا ةعماجب ةيبرعلا ةغللا

 نم عبط يذلا امأ - , ملعأ اميف - - حيصفلا حورش نم عبط ام وه ًافنآ هتركذ امو

 . ىَفَو دقف "7 روكدم فطاع روتكدلا ةسارد رظنيف هدقن وأ حيصفلا تاكاردتسا

 11١١/1١. نيفلؤملا مجعمو 771/5 نيفراعلا ةيده يف هرابخأ (؟)

 . اهدعب امف 7١ ١ص حيصفل هلا (1)

 هس 5١





 لوألا بابلا

 : نيلصف ىلع لمتشيو

 باتكلا ةبسن : لوألا لصفلا

 هفلؤمب فيرعتلا : ىناثلا لصفلا
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 باتكلا ةبسن : لوألا لصفلا
 : لمشيو

 ظ . يركسغلا لاله يبأ ىلإ هتبسن ةلدأ : لوألا ثحبملا

 .. ةلدألا ةشقانم : يناثلا ثحبللا

 .ةبسنلا هذه عفدو يزاوهألا ىلع يبأ ىلإ هتبسن : ثلاثلا ثحبمل

 . يدابارتسالا دمحأ نب نسحلل حيصفلا حرش : عبارلا ثحبللا

 . هفلؤم ىلإ باتكلا ةبسن : سماخلا ثحبلملا





 :ديهمت

 امك-هنم انيلإ لصي مل هتساردو هقيقحت ددصب نحن يذلا باتكلا اذه

 فلؤملا مسا نم ةيلاخ تءاج دقو «- يملع دح ىلع_ةدحاو ةخسن ىوس  مدقت

 . اهايانث يف وأ ةخسنلا نم ىلوألا ةقرولا ىلع كلذ ناك ءاوس

 قازوألا هطلظحم ةبرطاقت تداح وو يديحل فالك ةقيسفلا نك جلو

 كلذ ىدعتو ءاهنم ةدحاولا ةحوللا يتقرو نيب لصفو ءاهتاحول يف رخأو مق

 نأ لمتحملا نم يتلا عضاوملا ضعب سمط - سمطلا ةجرد ىلإ ةخسنلا يف ثبعلا

 . فلؤملا ةفرعم ىلع انلدت

 دمعتم ةخسنلا هذه يف ثدح ام لك نأ ًامثإ ْنظلا ضعب ناك نإو  نظأو

 بهذم ىلإ ليم حراشلا نوك ىلإ كلذ درم لعلو .ملعأ ىلاعت هللاو

 باتتكلا ىلع ءادتعالا نم ًافوخف «ةلزتعملاو ةنسلا نيب ناك ام مولعمو «لازتعالا

 مث « طوطخملا تاقرو تقرفت مث تطقس باتكلا ةبطخ نأ وأ .هفلؤم يفخأ

 عقاو نم سرهف اهل لمعو « ًايئاوشع ًاعمج ةخسنلا يقعد عا نوع

 ْ . عومجملا بيترتلا

 راثم حيصفلا نتم نم تاملك ينامث ةبارق حرش طاقسإو سمطلا ىقبيو
 مدع اهريسفت مدع يف ببسلا لعلف حرشلا نم ةطقاسلا داوملا اًمأف ءانم لؤاست

 . هل ليلعت ىلع فِقأ ملف سمطلا اّمأو «حراشلا ةخسن يف اهدوجو

 تلصوتف «حرشلا اذه فلؤم ىلع فرعتلا ليبس يف دهجلا ىصقأ تلذب دقو

 نإف :ليصفتلاب كلذ لكل ضرعأس «هفلؤم ىلإ باتك ةبسنل هيفاك اهبسحأ ةلدأ ىلإ
 ملع بلاط لإ انأ امف ىرخألا تناك نإو «هللا قيفوتب الإ كلذ امف تبصأ تنك

 ظ . هتقاطو هدهج لذب
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 هقكملا

 مظعتو «هفلؤم ىلإ باتكلا ةبسن ةحص نم تبثتلا قيقحتلا تايدجبأ ىلوأ نإ

 يذلا باتكلا اذهك « نيققحملا نيب لدج راثم باتكلا ةبسن نوكت نيح ةمهملا

 قيقدتلا ىلإ ثحابلا جاتحي ةبسنلا هذه لثم يفف .هنع ثيدحلا ددصب نحن

 . باتكلا ةبسنل اهعم نئمطي ( ةقيقد ةيملع ةلدأ ىلع فوقولا نم نكمتيل ؟ينأتلاو

 نأ ققحملا ىلع بجي يتلا سسألا مهأ نم نأ قيقحتلا بابرأ ركذ دقو

 : '"'هفلؤم ىلإ باتكلا ةبسن ةحص نم دكأتلا يف اهدمتعي

 . باتكلا بحاص هفّلأ ام ىلإ عوجرلا-١

 تراشأ وأ هنم تسبتقا اهلعل هنع هرخأتملاو هباب يف هفلؤملا بتكلا ىلإ عوجرلا 0

 . هيلإ

 ىلإ اهيف تراشأ ةصاخ ةمجرت فلؤملل تدرفأ يتلا مجارتلا بتك نم عافتنالا -

 وأ .هريغو نونظلا فشك : لثم بتكلل تضرع يتلا سراهفلا وأ «هتافنصم

 بتكلا ضعب ىلع اهتّدام يف تدمتعا وأ تضرع يتلا ىرخألا تافلؤملا

 ةيناقجو ا تنم ربك ةعاوتفلا ومرت ةلمالقمو دلت نال سيصل
 . اهريغو بدألا ةنازخخ ةمدقمو . يطويسلل ينغملا دهاوش حرش

 تارابتعالاف ؛ خويشلا نع تاياورلا نم هيف درو امو باتكلا ةدام صحف- ؛

 دشحت يذلا باتكلاف «هيفن وأ باتك ةبسن ةحص يف سيياقملا مهأ نم ةيخيرأتلا

 هتبسن طقست نأب يرح «هيلإ بسُت يذلا فلؤملا رصعل ةيلات ةيخيرأت رابخأ هيف
 000 . فلؤملا كلذ ىلإ

 ثارتلا قيقحت جهانمو « 4540 ص نوراه مالسلا دبع /ذاتسألل اهرشنو صوصنلا قيقحت رظني )١(

 . اله عال ص باوتلا دبع ناضمر /روتكدلل
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 الإ ءلصألا يف فلؤملا ةلوهجم تافّئصملا نيب نم انيديأ نيب يذلا باتكلاو

 مامأ تبثت ال دهاوشو ةلدأ ىلع نيئكتم ؛هفلؤم ريغ ىلإ هوبسن دق نيثحابلا ضعب نأ

 . ىملعلا ثحبلا ةيعوضوم

 ًاركاذ «يوغللا زنكلا اذه فلؤم ىلإ لصأ نأ لجأ نم ىعسو تغرفتسا دقو

 ىلإ ريشأ نأ دوأ هتركذ امل ضرعأ نأ لبقو «ةبسنلا هذه يف ةلدأ نم هيلع تدمتعا ام

 لك ىلع ًاقلعم ءاهيلع اودمتعا ىتلا ةلدألا ًادروم .«باتكلا اذه ةبسنل ضرع نم

 ش > . اهنم ليلد

 ' ةخسنلا شماهب قيلعت نم هدجن ام باتكلا اذه ةبسن ىلإ ةراشإ لوأو

 . ىلإ يرشم ىلع ثحابلا هبسن امك «هراشإ امثود يروبجلا هللا دبع روتكدلا

 ظ . الصفم ةدح ىلع ةبسن لك حضوأسو «يزاوهألا
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 . يركسعلا لاله يبأ ىلإ هتبسن : لوألا ثحبملا
 دحأل هلعل  قيلعت نم هدجن ام لاله يبأ ىلإ باتكلا اذه ةبسنل ةراشإ لوأ

 فلؤملا حرش دنع  باتكلا نتم طخ نع طخلا فالتمخال ؛ةخسنلا يكلمتم

 ةحوللا هذه نم نهيألا شماهلا يف ءاج دقف ( لثملاك وأ الثم ىرج ام ) بابل

 ىلعو « هقاقتشاو « لشملا ىنعم هيف اَنيِب ًاباتك لاثمألا يف انفلأ دقو) : هلوق

 (اهيف برضت يتلا عضاوملا انيب دق مث « لاثمألا برض يف ةدئافلاو « عقي هجو مك

 دعب ءاجو بابلا نع هثيدح لوأ يف فلؤملا لوقل ةداعإ نع ةرابع صنلا اذهو

 روهشملا باتكلا فلأ يذلا يركسعلا دعي حراشلا اذه َلعل) : هلوق صنلا اذه

00 

 . هصن اهب ردص ةملك لّوأ يف رهظت كّشلا ةغل نأ هلوق لالخخ نم حضتيو

 "٠ '(هيوتسرد نبا) هباتك يف يروبجلا هللا دبع روتكدلا يركسعلل هبسن امك

 اهلالخ نم لواح يتلا ةلدألا ضعبل هيف ضرع هباتك نم ًاءزج ةبسنلا هذهل درفأو

 امم ةخسنلا ىلع نود امل هتراشإ مدع عم «لاله يبأ ىلإ باتكلا اذه ةبسن تابثإ ظ

 . هركذ قيس

 دا يع الدو 5 راع اع هان هربنا مدع ينم كنور

 عطقت يتلا ةيملعلا ةلدألا نم ديدعلا داريإ ىلإ ةجاحب ناك هنأ ديب ءيروبجلا روتكدلا

 يزاوهألا يلع يبأ ىلإ باتكلا ةبسنب لوقلا يف لجعتلا مدعو «ةبسنلا هذه يفتب

 . اهيلع درلاو ةلدأ نم يروبجلا روتكدلا هدروأ ام نّيِبَأ نأ دعب هل ضرعأس ام اذهو

 . (ب11/8) ةحول طوطخملا لصأ رظني )١(

 . #18 صا 1١/”ص رظنا()

 : ناوئعب ( ريتسجاملا ةجرد بلطتم لامكإل )_دادغب ةعماج بادآلا ةيلكل هب مدقت هل ثحب يف (5)

 . اهدعب امف 7” ص . ةغللا ىف هراثآو يركسعلا لاله وبأ

 و



 رثذو « باتكلا اذه ةخحسن ىلإ وعلا ثارثلا خيرأت يف نك تم راشا انك

 : يروبجلا هللا دبع روتكدلا ةلدأ

 يركسعلا لاله يبأ ىلإ باتكلا ةبسن اهلالخ نم تبثأ ةلدأ ةينامث دروأ

 . ةدح ىلع اهنم ليلد لكل ضرعأ مث «ةلمجم اهركذأس

 ةغللا لهأ عزنم هحرش يف عزني تبث ملاع حرشلا اذه فلْؤم نإ 2 :لوقي-١

 . ىلوألا اهتاقرو علاطم يف كلذو ءاهرارسأب نيملاعلا

 دقو :هيف لوقي هتدجو (لثملاك وأ ًالثم ىرجام باب) ىلإ تلصو اًملف » : لاقو_؟

 عقي هجو مك ىلعو ؛هقاقتشاو لثملا ىنعم هيف انيب ًاباتك لاغمألا يف انفلأ

 اهدنعو .«اهيف برضُت يتلا عضاوملا اني مث ءلاثمألا برض نم ةدئافلاو

 هتمدقم يف  ائنمض  مالكلا اذه ىنعم تأرقف (لاثمألا ةرهمج) ىلإ تعزف

 "16 يركسعلا لاله يبأ ىلإ خرشلا اذه ةبسن ةّحصب نيقيلا يوقف

 حرش) يف تدرو يتلا لاثمألا نم ةلمج نيب ةنراقم تيرجأ مث » : لاقو ٠

 ًاقفتم هانعم وأ حرشلا تدجوف (لاثمألا ةرهمج) يف اهرئاظن نيبو (حيصفلا

 (نهف كوخأزع ذإ ٍ. د ؛(نيقيلا ربخلا ةنيهج دنعو) : لاثمأ نيياتكلا يف

 40« (هلجر نم قمحأ)َو :(اهيدثب لكأت الو ةرحلا عوبت) و

 دمحأ يبأ نع حرشلا اذه يف يوري فلؤملا اذه نإ مث » : عبارلا هليلد يف لاقو -

 لاله يبأ لامخ وهو ءاضيأ يلع وبأ هتينكو » :لاق نأ ىلإ «. . . يركسعلا

 لوقي اهيفو «عضاوم ةدع يف حيصفلا حرش يف هركذ درو هخيشو يركسعلا

 )١( نماثلا دلجملا «٠ ص (ةغللا ملع) لوألا ءزجلا 591١ .

 . ١9/8 ص هيوتسرد نبا (؟)

 ) )5ص قباسلا ١9/5 « ١9/8 .



 نع يل ىور وأ «ينثدح : لوقي وأ «ءيركسعلا دمحأ وبأ يندشنأ :فلؤملا
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 ٠ ( . . .ديرد نبا

 ىور نيذلا دحأو «هرصع يف ريهاشملا ةاورلا دحأ .يدهم نب يلع يورسكلا 4-١

 اا ا هيوتسرد نبا مهنع

 ب 5

 . "76 (ليزنتلا مكحمل ليوأتلا عماج) هريسفت نعو (ه )77"٠ ةنس

 نم دحأ هركذي ملو (ثيدحلا بيرغ بيذهت) همسا ًاباتك هل نأ ركذ ١ : لوقيو

)0 
 . 2 1 هيمجرتم

 اذإ هريغ ىلإ هتبسن يف كش لك عطقي هيف هبولسأ نإ مث ١ : ريخألا هليلد ىف لاقو 4

 هفرعي مل يذلا حرشلا اذه نأ مزجأ نأ عيطتسأ كلذل ءىرخألا هبتكب نروُق ام

 لاله يبأ فيلأت وه «لوهجمل هنأ نوسرهفملا هركذ يذلاو «لبق نم دحأ

 / 190( يركسعلا هللا دبع نب نسحلا

 )١( صص قباسلا 19/20 ١975 ,

 ص قباسلا(؟) 19/5 .

 . 79/5 ص قباسلا ()

 , ١95 ص قباسلا(:)

 . ١الا/ل , 1975 ص قباسلا (2)
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 ةقباسلا ةّلدألا ةشقانم : يناثلا ثحبللا

 حيصف اوحرش نيذلا ءاملعلا نيب نم يركسعلا لاله ابأ نأ هيف كشال امب

 ثيح !7لاثمألا ةرهمج :هباتك يف حرشلا اذهل لاله يبأ ركذ اذه ىلع لد «بلعت
 جيسن) : لثملا حرش ىلع ًابيقعت « حيصفلا حرش يف كلذ انيصقتسا دقو » : لاق

 ا للا شق يعلو دسم نيقيفتو ال هل رو دق ( دعو

 هللا دبع نب نسحلا لاله وبأ لاقو 3 :لاق ثيح باشا نبا هنع لقن امك

 مالك ىنعم نم ًابيرق ًامالك (بلعث حيصف ينعي) باتكلا اذهل هحرش يف يركسعلا

 مث «هبرعم هيناربع ةملك يهو : لاق هنأل ؛ًابيرغ ايش داز هنأ ألإ ءهيوتسرد نبا

 ده ووو ذك أ نوفا : اهلا وهن نم نسر اناةملف اها اةنعورو ناك

 : دن

 باتك وه انيديأ نيب يذلا باتكلا اذه له :وه انه دري يذلا لاؤسلا نكلو

 ؟ ًادوقفم لازام هباتك نأ وأ ؟ لاله ىبأ

 ىتلا ةيملعلا ةّلدآلا رفاؤتل يركسعلا لاله ىبأل سيل باتكلا اذه نأ ةقيقحلا

 . ةيسنلا هذه ةذيف فتك

 ىلإ ريشأ نأ ٌدوأ ةلدأ نم هللا دبع روتكدلا هدروأ ام ةشقانمب أدبأ نأ لبقو

 نبا صنو لاله يبأ صن) يركسعلل حيصفلا حرش نع نيلوقنملا نيقباسلا نيصنلا

 ريغصت ةلأسمل ءاصقتسا نم يركسعلا هيلإ راشأ ام له :روتكدلل لوقأف (باشنلا

 ءانثأ يف دري مل ثيح ىفنلاب ةباجإلاو ؟باتكلا اذه ىف ةدوجوم رييعلاو شيحجلا

 . نيتقباسلا نيتملكلل ريغصت باتكلا اذه

 . 7١45010

 دمحم يبأ مامإلل ةيبرعلا يق اهمكحو ءاعّدلا يف ةلمعتسملا نيمآ ةظفل ىلع مالكلا يف ةعمل (؟)

 ةلجمم ؛دياعلا ميهاريإ نب ناميلس / روتكدلا قيقحمو ميدقت «ساشنملا نبا ا دمحأ نب هللا دبع

 . ١11١ص . ه14١*5٠ بجر لوألا ددعلا ء«دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج

 سل 7555



 هذه يف دري مل كلذك وهو .روتكدلا ىلع يفخ هلعلف باشخلا نبا صن امأ

 ظ . اهريسفت يف ليصفتلاو اهل حراشلا ضرع عم ةخسنلا

 . لاله يبأ ىلإ باتكلا اذه ةبسن يفنت يتلا ةلدألا نم ناليلدلا ناذه

 : يلاتلا وحنلا ىلع يهف هللا دبع روتكدلا ةلدأ ىلع دّرلا امأ

 تبث ملاع حراشلاف «قح اذهو تبث ملاع حراشلا ْنِإ لوقي : لوألا ليلدلا

 ريثك ىلع بحسني مكحلا اذهو ءاهريغو ةغللا مولع يف هملعب هدعب ءاملعلا هل دهش
 . بسحف باتكلا حراش ىلع سيلو ةغللا ءاملع نم

 سيل ليلدلا اذهو ةبسنلا هذه يف لصافلا مكحلا هدع دقف : يناثلا هليلد امأ

 انمياراا تقلل عرتشا دبع ةضتيفلا ىقالاه: اع دوجرع رمت يوعكاللا مااغاا
 ناكو هحضوي ملو شماهلا اذه ركذ نع تكس روتكدلا نأ الإ (لثملاك وأ ًالثم ىرج

 -  .ةيملعلا ةنامألا باب نم كلذ لعفي نأ بجي

 ًاليلد هدجي ىتح قيقدتو ناعمإب ليلدلا اذه يف رظني داكي ال ثحابلا نأ امك

 ملو ءءاملعلا نم ددع لاثمألا يف فلأ دقف ءباتكلا ةبسن ىلع هيف ةلالد ال ًايهاو

 فيرعتب أدبت ام ةداع لاثمألا بتك نأ امك «فيلأتلا اذهب هدحو لاله وبأ درفني

 : يم ارمو «هبرض ةدئافو «لثملا

 لاثمألا نم ةعومجم نيب ةنراقم ىرجأ هنأ نم : ثلاثلا هليلد يف هركذ امو

 ثحابلا لاق امكو- هيف قحلاف .لاثمألا ةرهمج يف اهلباقي ام عم حرشلا اذه يف

 لباق هّنأ ىلإ ريشي وهف ؛ًاعنقم ودبي روتكدلا هركذ يذلا مالكلا اذه نأ_ىرشم ىلع

 . ةجحلا هيدل تماقتسا ىتح « ققحتو ققدو ءرظنلا نعمأو «لاثمألا نيب نزاوو

 ىصقتسملا ةمدقمو 13 / - /ص لاثمألا عمجم 2" ص ديبع يبأل لاثمألا ةمدقم رظني )١(

 . (ص /ج)
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 ًامامت كردي لاثمأ نم روتكدلا هدروأ اميف ققحتيو ققدي ْنَم نأ رمألا عقاو يفو

 وه امو اهدروأ يتلا لاثمألا كلت حرش نيب تنزاو دقف .ًاقيقد سيل مكحلا اذه ّنأ

 حرشلا اذه ءانثأ يف ةدراولا ءارآلا ضعب تدجوف «لاثمألا ةرهمجب دوجوم

 هنايب دنع حيصفلا حراش لوق كلذ نمو « لاثمألا ةرهمج يف هيلع يه اسمع ةنيابتم

 نم لدتا وهوا هرقا وتلا نعرخو هوانا هنن ربع 2 نإ قمل

 . 2176... فُعَض اذإ : ٌنِهَيَنَمو : نم وهو « ءاهلا رسكب نهَف : مهضعب ىورو

 ناكاذإ + نيل نيه نالف 1 :فهلوق نم لطلل هحرش دنع لاق لذافدوت أ اَمأ

 ظ ولا و رع كا

 ةلباقملا نيأف «يفني رخآلاو «تبشي امهدحأف نييأرلا نيب حضاو قرفلاو

 1 ! ؟ اذه نم رظّتلا ماعنإو

 ةلباقملا دعبف « 7( نيقيلا ربخلا ةئيفج دنعو ١ : لثملل ةبسنلاب نأشلا كلذكو ظ

 همعز ام دجأ مل «لاثمألا ةرهمج يف هريظن عم حيصفلا حرش يف دروام نيب

 . هل هحرش يف وأ لثملا ةصق يف ءاوس قافتا نم روتكدلا

 لاثمألا ةرهمج يف ركذ اهل دري مل حرشلا اذه يف ةدراولا لاثمألا ضعب نإ لب

 . (مذ كالخخو كاذ لعفا) و « ردك ام عدو افص ام ذخ» : هلوقك

 هباشتلا اذه عطقي الف ةرهمجلا يف درو ام عم لاثمألل حراّتشلا ليلحت قفتا نإو

 لاثمألا ةدامو ءنراسلا صاخب نساؤللا نال ةيورع ده ىلا و ماكل ووش

 . معألا بلاغلا يف ةهباشتمو ةدحاو

 . 12/١ لاثمألا ةرهمج(؟)

 / ٠١ 519-515 ص حيصفلا حرشو « 5 /” لاثمألا ةرهمج(5)

 ظ ك1



 فلؤملا نإ : لوقي ثيح هّلدأ نم همدقت ام عم ًاضقانت لقأب عبارلا هليلد سيلو

 ها : ِع هيرب ا رش اين ٍِع 3 3 .

 .نطوم نم رثكأ يف حرشلا اذهب يركسعلا دمحأ يبأ ركذ درو دقو

 باتكلا اذه يف هلوقو « حراشلا مهنع لقن نيذلا ءاملعلا نم هريغك دمحأو بأو

 : نيرمأ نع جرخي ال يل رهظي اميف اذه «« يركسعلا دشنأ »وأ « دمحأ وبأ اندشنأ )

 صوصنلا نم صن ىف هلقن كلذ ىلع لد :ًاعوطقم دنسلا نوكي نأ :انيشه دعا

 دبع افييعو : لاق » : لاق ثيح

 1 منا
 ا. ىديودلا نق فركسلا دقن و# "97 عرس قالاقو

 ةوالع «ةراشإ اثود يركسعلا لاله يبأ حرش نع لقني حراشلا نأ : رخآلاو

 فيحصتلا هقحل امم اذه لعلق .فحصمو فرخم اهلج ةخستلا نأ ىلع

 ع ا : 50 ٌ
 !؟7ءارفلا اندشنأ : عضاوملا هذه نم عضوم يف لاق هنأ ليلدب « فيرحتلاو

 يف هدجأ مل اذهف « يركسعلا يل ىور ١ :لوقي حراشلا نإ روتكدلا لوق امأ

 . !؟ اذهب ءاج نيأ نم ملعأ الو «باتكلا اذه ايانث

 . غزل 5:25 لاابلم كالا "+4 55ه ت6

 نسحلا اندشنأ :لاق . . . يلع وبأ لاق » :لوقي عضاوملا هذه لج ىفو

 . يلع يبأ قيرط نع اهنكلو «ةرشابم دمحأ يبأ نع تسيل هياورلاف هللا دبع نبا

 . لوقنلا هذه نم هجيرختو هحيضوت نكمأ ام حضوأسو

 )١( ص حيصفلا حرش ١77 .

 "إله ص قباسلا (؟) .
 : ؟ ث10/ ص قياسلا ةرفإ

 ا



 هيف مهو ام ىلع كلذ يف دمتعا هنظأف ١ يلع يبأب ينكي دمحأ ابأ نإ هلوقو

 . "7ةنكلا هذه ىلإ رشت مل ةميدقلا رداصملا نأل ل

 لعلو اذهب هانك نم دجأ ملف مجارتلا بتكو يركسعلا تافلؤم تعبتت دقو
 . هذه نم ًاجرخم دجي ملف «يلع يبأ نع حراشلا لقت ةرثك ظحال يروبجلا روتكدلا

 . هنم مهو - كش الب اذهو .يركسعلا دمحأ يبأل ىرخأ ةينك اهّنأ ركذف «ةينكلا

 وه باتكلا اذه يف هركذ دراولا يدهم نب يلع نأ سماخلا هليلد يف ىريو

 . لاله ابأ اورصاع نيذلا ةاورلا نيب نم

 ء١١5 61537 21194 21١5 /:ةيلاتلا عضاوملا يف ملعلا اذه ركذ درو دقو

 . 77٠١ تا قكن قاض نحال لخمم لثمو ه4 للم

 دشنأ :ةرات لوقي امإو يورسكلا وه يدهم نب يلع نأ حراشلا ركذي ملو

 وه ناك نإف . يدهم نبا وأ يدهم نب ىلع اندشنأ : لوقي ىرخأو , يدهم نب ىلع

 .ه1/84 ةنس لبق اًيح ملعلا اذه ناك دقف روتكدلا هدروأ ام ىلع يورسكلا

 سيل دنسلا نأ نم هانلق ام ديؤي اذهو ءدعب دلوي مل كاذنآ لاله ابأ نأ اذه ىنعمو

 و لاعب فضلا طفلا هده كفوو لقاك

 امه حرشلا اذه نم نيعضوم يف هنع لقنلا درو دقف ء.حيحص اذهف رحب نب

 نم ريثك نع لقني حراشلاف . لقنلا اذه ىف بيرغلا ام نكلو 56 ١١١« ص

 ٌْ ؟ اليلد دعي اذه لهف «ءاملعلا

 لاله يبأ خويش دحأ رحب نب دمحم نكي ملف هيف ليلد يأ ىرأ الف انأ امأ

 . هنطوم يف كلذ تحضو دقو .هباتك نع لقن حراشلا نإ مث

 . 59٠ /؟ يبرعلا بدألا خيرات رظني )١(

 : ”٠ ص ةغللا يف هراثآو يركسعلا لاله وبأ (؟)

 : 9/8 ص قباسلا ()

 ه 77/



 لاثمألا يف هباتكو ''”ِيركلا نآرقلا ريسفتك

 بيذهت يف ًاباتك حراشلل نأ عباسلا هليلد يف يروبجلا روتكدلا ركذي امك
 ِ . ١

 . هيمجرتم نم دحأ هركذي ملو ' ' ”ثيدحلا بيرف

 هتافلؤم نم هريغ ىلإو اذه هباتك ىلإ لاحأ دق حراشلا نأ ةقيقحلا يفو
 تافلؤم يف سيلو 2 ثلثملاو ٠ '/ (4) نإ (9)

 ملو «هتافلؤم ةيقب يف ركذ هنع دري ملو ,ثيدحلا بيرغ يف باتك لاله يبأ

 مجارتلا بتكف مزلي ال اذهو «يروبجلا روتكدلا ركذ امك «هيمجرتم نم دحأ هركذي

 هريغ ىلإ هتبسن يف كش لك عطقي حراشلا بولسأ نإ : هلوقب هتلدأ مدتخاو

 . ىرخألا هبتكب نروق ام اذإ
 لوقلا اذه حيضوت هيلع بجاولا نم ناكف «هنيبي مل اذه روتكدلا لوقو

 .اذه نع تكس هنكلو ؛بولسأللا نم هدارمو هلوق ةحص تبت ىتلا ةيملعلا ةّلدألاب

 اذهف ةيوغللا ةدالا ضرع ىف امهتقيرطو ةرابعلل امهتغايص ديري » ناك نإف

 ردصملاو «نييوغللا نم هريغو لاله يبأ دنع ةدحاو ةيوغللا ةداملاف '””6 يعيبط رمأ

 ةلثمألاو «ةيوغللا ةداملا لوانت يف ًافالتخا اندجو كلذ عمو «ةغللا ةمئأ وهو دحاو

 كلذكو (الش) ةدام نايبل باتكلا اذه يف حراّشلا ضْرَع اهنيب نم :ةريثك اذه ىلع

 : هتافلؤم دحأ ىف يركسعلا اهل ضرع

 (ديصلا ىلع هتيّلشأ ) : بلعث لوقل هنايب دنع حراشلا لاقف

 تيلشأ : نولوقيو «ء ءاملعلا ةماع دنعأطخ كلذو «هتيرغأ :ىنعمي»

 : رزجارلا لوق نودشنيو ريغ ال توعد : هانعم

 . 1319 . 51/9 , 519 2714١ ص :ةيلاتلا عضاوملا يف باتكلا اذه حراشلا ركذ )١(

 )( ص قباسلا ١5 1545٠ ,

 . 55١ ص قياسلا(؟) |

 . 75 ص ةغللا يف هراثآو يركسعلا لاله وبأ (5)
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 ع

 1 ءايدألا ضعب يندشنأ ىرغأ ىنعمب ىلشأ مهضعب زاجأ دقو

 ىلشأ : لاقي هتمو . .. ) ؛ ةملكلا هذه ىنعم هنايب دنع يركسعلا لاقو

 ىنعمي هنأل يلع ىلشأ ليقو « هولش ىلع هولش ىقلأ هنأك ءديصلا ىلع هبلك
 لاثم اذهف 76 . .رعاشلا لاق حيحص اندنعوهو .مهضعب هدرو «ىقلأ

 يف امهقافتا نم عنمي ال اذهو ةيوغللا ةداملا ىنعم نايب يف امهتقيرط فالتخال

 . ىرخأ عضاوم

 ءارآ عم حرشلا اذه يف ةدراولا ءارآلا مومع هباشت ديري ناك نإ امأو

 ءارآلا نأل ؛هنم ققحتي مل روتكدلا نأ دّكؤملا نمر مأ اذهف هتافلؤم ةيقب يف يركسعلا

 ةريثك دج اذه ىلع ةلثمألاو «لاله يبأ ءارآ عم نيابتت حرشلا اذه ءانثأ يف ةدراولا

 7”يرشم يلع ثحابلا ركذ دقو

 . فدارتلا ةرهاظ (9)

 زربأ نمو «يركسعلا لاله وبأ اهرقي ال ةيوغللا ةرهاظلا هذه نأ مولعملا نم

 يحوي ام هتافلؤم ضعب يف درو نإو «ةيوغللا قورفلا يف هفيلأت كلذ ىلع ةلثمألا

 وهف . قورفلاب لوقلا نم هنع رقتسا ام ىلع لومحم ُهَّنإف ؛ةرهاظلا هذه رمي هنأ

 يف .نايعألا نم نيعو يناعملا نم ىنعم ىلع نايرجي نيمسا لك نأ » : ىري

 ناكل الإو ءرخآلا هيضتقي ام فالخ يضنقي امهنم دحاو لك نإف «ةدحاو ةغل

 : اهرهشأ نمو . اهنم اءزج

 )١( "ة4ص . 540 .
 يف قورفلاو 21١5 ص حرشلا اذه يف رصح ةدام نايب رظنأو ”2٠١7 ص ءايشألا ةيقب يف مجسعملا (5)

 . ١٠ال ص ةغللا

 . 78 « اال ص ةغللا يف هراثآو يركسعلا لاله وبأ (*)
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 دحاولا ظفللا لدي نأ زوجتي ال امكو » : اضيأ لوقيو "4 هيلإ جاتحي ال ٌالضف يناثلا
1 5 5 

 قفل زجر هل وفك وارتلاب نيرو انهن اقل وو ضيعو لق ما لقاو
0 

 ( ءاوس كلذ لك يعدو دنس وتر و ديمو

 لاقيو ؛ةثنؤم ةرمخلا :١ هلوق تاملكلا تاللالد نيب هقيرفت ىلع لديو

 1 يسرا و مادا و مال يو انا ووقت تناوب و لاو وعشنا

 تيسر لل : لومّشلا يف لاقف ةدح ىلع اهئامسأ نم مسا لك ىنعم نايب يف أدب

 لاقو « اهحيرب موقلا لمشت اهنأل ليقو «لامشلا ةفصعك ةفصع اهل نآل ؛الومش

 يف نأشلا كلذكو . « ضّبقتي : يأ ءاهبرش اذإ ْفقْرَقُي اهبراش ّنأل ١ : فقرقلا يف
 ظ ا هةر اها

 نيب ةيلالدلا قورفلاب لوقي ال بلاغلا يف هدجنف حراشلا ىلإ انلقتنا اذإ اّمأ

 ثيح «ةعيرش نيدلا يف مكل تعرش » : بلعث لوقل هنايب كلذ نمو «تاملكلا

 . . .نابراقتي امهو «لصفلا ليقو ءدصقلا هلك باتكلا اذه لصأ نأ ملعا :١ لاق

 . '””(نيظفللا نيب فالخ الب رَّرُكو :ليق «دحاو ىنعمب جاهنملاو ةعرشلا : موق لاقو

 لوقي ثيح دربملا قيرفت ىلع دمتعا يركسعلا نأ نيح ىلع

 همظعمل جاهنملاو ءءيشلا لوأل ةعرشلا نأل «جاهنم ىلع ةعرش فطعف »
000 

 3 )1 ةعستم و

 ل عاعللا كن قاورقلا 9
 . ١5« ١6 : ص ةغللا ىف قورفلا (6)
 1 نع سيلتا( 0)

 ) )»5قباسلا 5٠١« ”2١ .

 + هده قا عننا(
 . ١ ص هغللا يف قورفلا ()



 نم رك ذف ًالثم لسعلا ءامسأك ءايشألا ءامسأ ضعب حراشلا دروأ دقو

 نيب قرفلا ىلع قيلعت 3 «توسيلاو ةعيخلاو :مرّطلاو «برضلا :هئامسأ

 . ةلثمألا ٠ 000 !" لالا ءامنلا] اهنانو دنع هلل كور فاجعل وانه عنان وادم

 : كرتشملا (5)

 ىريف «لقو ردن امآلإ ةغللا يف  ًاضيأ ةرهاظلا هذه لاله وبأ ركني

 لكل ةمالع فاضت ىتح نيفلتخم نيينعم ىلع دحاولا ظفللا لدي نأ زوجي ال » هّننأ

 سيلو «بطاخملا ىلع سبلأو لكشأ ةمالع كلذل هيف نكي مل نإف ءامهنم دحاو

  ءيجيالو «ةّلع وأ ةرورض كلذ ىلإ عفدي نأ الإ «ةلكشملا ةّلدألا عضو ةمكحلا نم

 ْ 0 . لقو دش ام ًألإ كلذ ريغ مالكلا يف

ؤ )ل 8 لوقي ثيح لاله وبأ هاري ام فالخ ىريف حيصفلا حراش اّمأ
 لف

 ا 5

 ل ل ا | ءىجن

 نم ةعامجلا ةمألاو . ..ةماقلا : ةّمألاو » : هلوق هب لّمم ام نيب نمو

 .. 15 ةعامج ءاقاف وكر نا (ذإ 41 قلقون دا ىئاقلا

 رئاطلا اذه : روفصعلا » : (روفصع) :بلعث لوقل هحرش دنع لوقيو

 يوزر الا عسا ل
000 

 : ا اوم

 .199-1958 ص (0)

 . ١5 «15 ص ةغّللا يف قورفلا (0)

 . 595 ص حيصفلا حرش (*)

 . ه7 ص قباسلا(5)

 . 618210 ص قباسلا (2)

 - 4١



 : دادضألا (**)

 دادضألا دورو ركتي ةغّللا يف كرتشملاو فدارتلا يترهاظ لاله وبأ ركني امكو

 دحاولا ظفللا لدي نأ زوجي ال امكو » : هلوق ىف راكنإلا اذه لثمتي «ىلوأ باب نم

 ىف ّنأل ؛دحاو ىنعم ىلع نآلدي ناظفّللا نوكي نأ زوجي ال كلذكف «نيينعم ىلع

 . 1”(هيف ةدئافال امب ةغّلل ًاريثكت كلذ

 ىنعمل اهلثمو ىنعمل » ءيجت ةملكلا نأ ىريف باتكلا اذه حراش امأ

 يف دجو نإو .نيتقباسلا نيترهاظلاو ةرهاظلا هذه نم حضاو امهفقومف

 هرمي انه مك ليلا لفرع وللا هنتي ديوب حرب اهبل ذي نأ هاكاوو

 . عضولا لصأ يف هنع

 ىنعمي نوكي عيبلاو » : ها و لل ملا اشو فاو
 نب ء

 ا ءاطعإلا ىنعمبو ذخألا

 : لعفأو لعف (4)

 الو : هلوق كلذ ىلع لدي «دحاو ىنعمب لعفأو لعف ءيجم لاله وبأ ركني

 نأ الإ ء:دحاو ءانب ىلع نانوكيال امك ءدحاو ىنعمبي لعقأو لعق نوكي نأ زوجي

 تملا را ناتعقلل | ترد نأ لاججيبش قدح وراك ىف امان يكمل نف كلذ ء حس
 0 1 ا

 1 «. . . نييوغللاو نييوحنلا نم ريثك نظامك .ءدحاو

 )١( ؟ص ةغللا يف قورفلا ١ 6 .

 . 754 ص حيصفلا حرش (5)

 . 4717-2758 ص قباسلا (*)

 . ١5 ص ةغللا يف قورفلا (5)
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 تادسش تل .اسل لاا بلح نس حالا سيجا سسسيلس 2س



 ىنعمب امهئيجم حرشلا اذه نم عضاوم يف ْرَوَجَي حراشلا دمجن نيح ىلع

 زوجيو ءاحصإ يحصت اهميغ عطقنا اذإ : ءامسلا تحصأ » : ًالثم لوقيف رد

 لعف هيف زوجي لاعفألا نم ءامسلا ىلإ فاضي ام لك كلذكو هللا نفك سدت

 0 5 كيفان تدعو ا ءامسلا :ةفاضو : مهلوقك «لعفأو

 1 مأ ا ع : 20
 0 ” ينعون ربح حلا :هلوق كلذ نمو

 : ةيرعشلا ةرورضلا (©)

 يف اذه لثمتي ء اهيضتري الو ةيرعشلا ةرورضلا لاله وبأ حبقتسي

 لهأ نم ةصخر اهيف تءاج نإو «تارورضلا باكترا بنتجت نأ يغبنيو » : هلوق

 يف ءامدقلا اهلمعتسا امّنِإو «هئامب بهذتو .مالكلا نيْسَت ةحيبق اهنإف ةيبرعلا

 هرم ةياديلاو هن ا محام ناك مهضعب نألو ءاهتحابقب مهملع مدعل مهراعشأ

 10 وو هاجموا .مهراعشأ مهيلع دفنت ًانفنا ناك اهو

 0 اهوا نع. وأ هنااغ مهما نم مرهم طرا لها دا رعبا ىلط

 نم اذه حضتي «قالطإلا ىلع ةرورضلا زوجيف باتكلا اذه حراش امأ

 نزولا نأل ؛هريغ يف نسحي الام هيف نسحي ةرورض عضوم رعشلاو » :هلوق

 هديل تتعب ميكو ؛ دودسمملا رصق نم هيف ضرعي ام نانسَحي مظنلاو

 انني ديدشتو

 تلا 8 0 . 00
 يف زوجي ال ام هيف زوجيو ةرورضلا عضوم رعشلاو » : لوقيو

 ( هريغ

 هس
 : ةيؤر تيب هذاهشتسا كنغ ًاضيأ لاقو

 )١( ص ةغللا يف قورفلا يف لاثملا نراقو « 464١و اهدعب امف /5 ص حيصفلا حرش ١5 .
 ص حيصفلا حرش (؟) 2٠5٠١ 31/4" .

 . ١05 ص نيتعانصلا ()

 5٠١ ؛ 5:5 ص حيصفلا حرش (5)

 . 155 نص رظني (0)

 ب 57 -



 قّيض لوزأمب حونلا اهقشو

 عضومرعشلاو ءرعشلا ةرورضل كلذك لاق امغإو .ةغل اهئيسحت الف »

 ا ءةرورض

 دن ا لا اهلا نأ لذلهوبا يربو"

 يودع 00 اا

 و وب يوما

 .هنظأ الام
 اهضعب يف هأطخ لب «بلعث ءارآ ضعب ضتري مل لاله ابأ نأ امك (90) مالا

 يركسعلا ىرنف «ءضيقن يفرط ىلع امهف ءءارآلا هذه حراشلار قأ نيح ىلع

 الأ ءطلغ هتكرت اذإ :ءيشلا نع تيهل : حيصفلا بحاص لوقو . . . :١ لوقي

 . كلذ نع يهل هْنِإ «يرلا دعب برشلا وأ «عبش دعب لكألا كرت نمل لاقيال هنأ ىرت

 . 776 ةعواطملاو لاعفنالا ليم وهللا نم هلصأو

 هنايب دنع طلغلاب هيلع مكحي ملو «بلعث : هركذ ام رقي حراشلا دجن نيح ىلع

 . اًيِهُل يهلأ هتكرت اذإ : ءيشلا نعو ءيشلا نم تيهل ” : لوقيف ةداملا ىنعل

 ْ 10 ليغ لشاذ | كيلو انالف فديلاز

 . 5١2/١ صيخلتلا ()

 رهازلا رظني . هريغو ءارفلا ةغللا هذه ركذ دقو . ١/ ٠١0 باتكلاو « 545 ص حيصفلا حرش (*)

1/1 . 

 . 7794 ص ةغللا يف قورفلا (:)

 . 779 ص رظني (5)

 تا ظ



 ناتغل ةوفصلاو وفصلا نإ : هلوق يف بلعث ىلع لاله وبأ ضرتعاو (4)

 يف بلعث ركذام ىلع نيتغل وفصلاو ةوفصلا ناك ولو . . . » : هلوق يف اذه لثمتي

 دلل وتس راك انك هللا رق قسوه نلعدنلا نياتوحم ليقل حيصفلا

 نيتملكلا ىنعم نيب قرفلاب لقي ملو «بلعث هيلإ بهذ ام َرقأ حراشلا نأآلإ

 ءاهلا تفذح اذإف ةوفصو وقص :لاقي . هتوفصو ءيشلا وفص وهو » :لوقيف

 > ْ "ني : ينعي ءيشلا وفص : تلقف داصلا تحتف

 نيلععيلعت رد ابك ةادانملا تعم فسنل ةاوأتللا نأ لوله وأ ضريكمك 49

 نا يرانا لوخيف يضارحما اهرب نينا ادرك يامل ا مادي

 يالا مر يباع يأ سا مالا لوك اسي

0 00 

 ١ 51/94 ص ةغللا يف قورفلا(١)

 . 579 ص رظني (0)

 . 507 ص حرشلا اذه نراقو 5 ١١5 ص ةغللا ىف قورغلا (9)

 ىو 2



 ةبسنلا هذه ةحص عفدو يزاوهألا يلع يبأ ىلإ هتبسن : ثلاثلا ثحبمملا

 لاله يبأ ىلإ باتكلا اذه ةبسن ةحص يرشم يلع ثحابلا عفد نأ دعب

 ةرابع ددرت ىلع كلذ يف ًادنتسم «يزاوهألل حرشلا اذه نأ نظلا بلغأ :لاق

 نئارق نوكت نأ ودعتال يتلا ةلدألا ضعبو ء«ةخسنلا هذه ءانثأ يف (يلع وبأ لاق)

 ملعلاو ءيش نظلاو «نظلا رئاود يف هبسنلا لزت ملف «ليلد اهب عطقيال تالامتحاو
 . رخآ ءيش

 : يرشم يلع ثحابلا ةلدأ

 ضرع نآلا انليبسف ةلدألا هذه عفدو يروبجلا روتكدلا ةلدأل انضرع نأ دعب

 يلع وبأ وه حراشلا نأ اهلالخ نم نظلا بلغ ةلدأ نم يرشم يلع ثحابلا هركذام

 ظ ظ : يزاوهألا

 . يركسعلا دمحأ يبأ ذيمالت دحأ ناك هَّنأ ىلع صن ًاتوقاي نإ : لوقي ١-

 دمحأ يبأ ةقطنم يف دلو ءيوغلو «ئرقمو «ْثَدَحَم هنأب هل نيمجرتملا رْكذ  ؟

 هئامثالثو نيعستو ىدحإ ةنس قشمد ىلإ مدقو «هئامثالثو نيتسو نيتنثا ) ةنس

 ةدلب) ةلمج دورو ببس انل فشكيام اذه يف لعلو «هتافو ىتح اهنطوتساو

 .. "ندد اهناوتع بكنج ىلإ ظوطقملا نم ىلوألا ةحفصلا يف (قتنمد

 . يزاوهألاب يلع يبأب فرع نأ ثحابلا ىلع ٌدرلا يف ءدبلا لبق ٌدوأو

 فيناصتلا بحاص » ئرقملا يزاوهألا ميهاربإ نب يلع نب نسحلا يلع وبأ وه
 نيعستو ىدحإ ةنس ةجحلا يذ يف قشمد مدق :ركاسع نبالاق .ةروهشملا

 يف ًاباتكك فنصو .هأرقأو ةريثك تاياورب نآرسقلا أرقو « اهنكسو ةئامئالثو

 صفح وبأو . يجرم دمحأ نب رصن مهنم ءريثك قلخ نع ثدحو « نآرقلا

 0 رارط نب ايركز نب ىفاعملاو « يناّتَكلا

 )١( ل9 ص « ةغللا يف هراثآو يركسعلا لاله وبأ .

 ) )1ءابدألا مجعم « 4/ 359-74 .
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 ثيداحأ هعدوأ «ناميإلا لهأ دوقع حرش يف نايبلا باتك) هبتك نم ّنأ ركذو

 ش ًائيش كلذ يف عمجو زيجولاو زجوملاك تاءارقلا ىف ريثكلا فّنص امك «هركتم

 : يليام ظحلن هالعأ هرصتخملا هتمجرت لالخ نمو

 . همولعو ثيدحلاو ءاهمولعو تاءارقلاب يزاوهألا ةيانع ١

 : حيصفلا حرش هنأ هل نيمجرتملا نم دحأ ركذ مدع ؟

 نم اهنأ مجارتلا بتك ركذت مل حرشلا اذه يف حراشلا اهيلإ لاحأ ىتلا بتكلا نأ

 «ةتافل هر

 حص نإ - ةلدأ نم يرشم ىلع ثحابلا همّدق ام نإف قبس ام ءوض يفو

 دهتجم وهو .هفلؤم ىلإ باتك ةبسن اهيلع موقت ال نئارق نوكت نأ ودعت ال - ريبعتلا

 هفيناصت يف هركذي هنأو دمحأ يبأل ًاذيملت ناك يزاوهألا نإ ثحابلا لوقف

 ىلع اوذملتي مل نيذلا ءاملعلا نم مكف «باتتك ةبسن ىف هيلع دمتعي ًاليلد سيل

 . ةمألا فلخ نيب عاشم قح هملعف « مهفيناصت ىف هنوركذيو دمحأ ىبأ

 نأو ءاهب يفوتو قشمد ىلإ مدق يزاوهألا نأ هيف ركذي يذلا رخآلا هليلد امأو

هف .(قشمد ةدلب) ةرابع اهيلع نود ةخسنلا نم ىلوألا ةقرولا
 تارابعلاهذ

 مزلي ال ةخسنلا كلمت نأل ؛ثحابلا هركذام ىنعت ال ةخسنلا ىلع ىتلا تاكلمتلاو

 تاكلمتلا نم ديدعلا اهيلع ةميدقلا بتكلا لجف «دالبلا سفن نم اهفلؤم نوكي نأ

 . قارعلا وأ ماشلا نم اهوفلؤمو سلدنألاو زاجحلا دالبب ةصاخلا

 )١( رابكلا ءارقلا ةفرعم ظنا ١/  778-57ققحملا ةيشاح رظناو .
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 يملع ليلد اهئانثأ يف دري مل يتلا ةبسنلا هذه ىلع درلا يف ليطأ نأ ديرأ الو

 تس ىلع يبأ لوق هنظ بيس لعلو . ركذ امك ثحابلا نم ْنظ وه انإو ءحضاو

 نأ لقعي لهف « هللا همحر يلع وبأ لاق ١ : لاق عضوم رخآ يفو باتكلا يف تارم
 . !؟ اذه هسفن نع فلؤملا لوقي

 دقو .عضاوم ةسمحخ يف كلذو يلع يبأ خيشلا ركذ ةخسنلا يف ددرت امك ظ

 ةقيقحلا ةيلجن ىلع نيعن : ةدئافب اهنم جرخأ يلعل لاوقألا هذه عبتت ًادهاج تلواح

 ىلاقلا يلع يبأ بتك يف يلع يبأ لوقب ةردصملا صوصنلا ضعب نأ تدجوف

 يف رخآ اًصنو . يسرافلا يلع يبأ خيشلا بتك نم باتتك يف اهنم ًادحاو اصنو

 : يلي امك صوصنلا هذه نايبو ٠ يقوزرملل ةسامخحلا حرش

 ًالصأ حتفلاب ناويد زوجي ال : يلعوبأ خيشلا لاق » : حيصفلا حراش لاق

 راد نم لاعيف وهو مايقو رايد :لوقت امك «نايد : ليقف « مغدأل كلذك ناك ول هنأل

 ىلع يبأل : ”"”ةلمكتلا يف صنلا اذه ىنعم رظنيو «' 6 موقي ماقو «رودي

 ظ يسرافلا

 ا ادع موق 7 :هلوق (ادع) ةملكل حراشلا نايب دنع حرشلا اذه يف درو امك

 . يدهم نبا اندشنأو يلع وبأ خيشلا لاق هظفل نم دحاو الو ءابرغلل

 بيطو ثيبخ نم تفلعام لذ مهنم تسل ًادع موق يف تنك اذإ

 ةملكلا ريسفت ' 7 هودمملاو روصقلا هباتك يف يلاقلا يلعوبأ دروأ دقو

 . وه هّلعلف ءهسفن دهاشلاب هلوق ىلع دهشتساو

 دف

 )١( ص حيصقلا حرش 1535 .

 )( ص 55 .,

 , 556 ص (5)

 ّ ١5١ ص (4)
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 : ميطخلا نب سيق تيبل حراشلا ضرع امك

 نيمق ةاشولا ريثكتو ثدب دان دم نالا ةراسجلال

 «نيتنثلا زواج اذإ "ياتو يشار ياعرب ناقد لاق مث

 7 ديقلعلا عي ةهلاقو

 ةمتملا ا ا ناوسيد حرش ىف ءاجو

 خيشلا لعلف : "نيت ديفا رأ تيبلا اذه نم نينثالا يف ليق دقو » : هلوق

 . يدهم نبا نع وري مل يقوزرملاو يقوزرملا وه قباسلا صنلا يف هيلإ راشملا

 نيقيلا ةجرد نم برقي يذلا حجارلاف يلع يبأ نع هلوقنملا صوصتنلا ةيقب امأ

 ناك للا نع وفا رتل نك تع قيعا فروراشملا رْمَظُْلا نب نسحلا يلع وبأ هنأ

 هيلإ راشملاو ءمهمدقمو مهرعاشو مهجرخمو ؛هرصع يف مزراوخ لهأ بدؤم

0 
 ( رضم يبأ لبق يرشخمزلا مساقلا يبأ خيش وهو «مهنم

 مسا هةر ا هنأ ال ويش مدل ودكم توهمت نععيق قاع انت أهو

 77( يروا صقل رقما نو يلع دش ىلا

 ةرابعلا ةحصو (يلع) ىلع (نسَحلا) : ميدقتب عقو طلخ اذه نأ رمألا ةقيقحو

 ميدقتلا اذه لعلو هتمجرت يفدروامك .. . رمطظملا نب , نسحلا يلع وبأ : ىه

 لعل وأ «ىرخأ ةمجرت نمض ًاضرع انه هركذ هنأل 5005 0

 . باتكلا خسان نم ببسلا

 توقاي لبق نم لجرلا اذه ةمجرت ىرتعا دق طلخلا اذه نأ يل ودبي يذلاو

 مث يروباسينلا ريرضلا بيدألا رفظملا نب نسحلا يلع وبأ تام » : لوقي هيلإ رظنا

 )١( ص 765 .

.١5١98)( 

 ) )7ءابدألا مجمعم 9 / ١ .« هاعولا ةيغب : رظناو ١/ . 053تايفولاب يفاولاو ١/715-519/1 .

 ) )5ءابدألا مجعم 19//ا؟١ .
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 لوقي مث «٠ 1! هئامعبرأو نيعبرأو نيتنثا ةنس ناضمر رهش نم عبارلا يف يمزراوخلا

 نوكي فيكف ''"« رضم يبأ لبق يرشخمزلا مساقلا يبأ خيش وهو ٠ : ليلقب اهدعب
 نسحلا نأ رخخآ ءيشو ؛ءيش اذه (ه 4517 ) ةنس دولوم يرشخمزلاو هخيش
 همسا نأ حجري وأ سنؤي اذهو (نسح همسا نم نساحم) يف ًاباتك فلأ رفظملا نب
 . نسحلا

 هتينكو رّمع همسا ًادلو » رفظملا نب نسحلل نإ هلوق ًاضيأ بيرغلاو
 نيتنثا ةنس نابعش يف اذه صفح وبأ تام ..... لضاف هيقف بيدأ ءصفح وبأ

 ؟اماع نوعست هدلاو ةافوو هتافو نيب : يأ '' ”« ةتامسمخو نيثالثو

 توقاي نع تلقن اهنأل ؛طلخلا اذه '””وجارتلا بتك تلقانت دقو
 . نيعضوملا يف

 هللاو (ه :47) ةبارق يأ خيراتلا اذه دعب رفظملا نب نسحلا ةافو ةنس لعلف

 . ملعأ
 هباتك يف هيلإ راشأ لب هدحو باتكلا اذه يف هيلإ رشي مل يرشخمزلا نأ امك

 !؟ اذه ىلع وبأ وه نم انل حضوي ملف كلذ نع تكس ققحملاو '””قئافلا

 . ١؟16//9 قباسلا(5؟ «5)

 . 141/4 ءابدألا مجعم (*)

 . 5717/1١ هاعولا ةيغب رظني (5)

 ,. 5/5 2 )20 ١/1



 يدابارتسالا دمحأ نب نسحلل حيصفلا حرش : عبارلا ثحبللا

 لالخ نم ملاعلا اذهب فرعأ نأ دوأ باتكلا اذه نع ثيدحلا أدبأ نأ لبق

 مجارتلا بتك هتدروأ ام

 ةنسح لضافلا بيدألا يوغللا يوحنلا يلع وبأ » :توقاي هنع لاق

 باتك «حيصفلا حرش باتك فيناصتلا نم هلو نامزلا كلذ دحوأو ناتسربط

 ' يفدهجلا تلذب دقو .«ه1/11/9 ةنس تناك هتافو ّنأ "'”يوناهتلا ركذو

 . نكمتأ ملف هل ةيفاو ةمجرت ىلع روثعلا ليبس

 نابستي نيصن ىلع يفوقو هدرمف نطوملا اذه يف باتكلا اذه ركذ ببس امأ
 امهدحأ : هتافلؤم نم نيفلؤم يف يدادغبلا امهركذ « حيصفلا حرش هباتك ىف هيلإ

 ناذهو داعس تناب حرش ىلع هتيشاح يف رخآلاو « بيبللا ينغم تايبأ هحرش يف

 ظ : امه ناصنلا

 هلوق : حيصفلا حرش يف يدابارتسالا لاقو ...» : يدادغبلا لاق

 يه: : ةديبع وبأو يبارعألا نبا لاق  حتفلاب ةوشع : ا

 ينئررغو ينتعدخ : يأ «ةملُلا : اهانعمو ءمضلاب «ةوشعلا كلذكو ءةغل

 ينتيطوأ : لوقت « رخآ هجو نم ءيطخت ةماعلاو ءاهيلإ يدتهأ ال ةملظ ينتلخدأو

 هنمو ةملظلا : ةوشعلاو ءزوجي ال اذهو «ةوشع ينتيطغأ : اولاق ابرو ءطلغ اذهو

 "© مالظإلا تقو : اشعلاو « نيعلا يف اشعلا

 ىنتأطوأ :هلوق» : يح رات ناقاكيح عرشلا ذه قصت اه هوو فقر

 ل ىلا ةديبع وبأو يبارعألا نبا لاق . حتفلاب ةوشع :لوقت ةماعلاو ةوشع

 ينتلخدأو ينتررغو ينتعدخ : يأ «ةملظلا : : اهانعمو ءمضلاب «ةوشعلا كلذكو

 اذهو «ينتيطوأ : لوقتف رخآ هجو نم ءيطخت ةماعلاو . اهيلإ يدتهأ ال ةملظ

 )١( نيفلؤملا مجعمو « 58494 /؟ ةاعولا ةيغب رظناو « 0 /4 ءايدألا مجعم ١95/7 .
 ) )0نوئنظلا فشك 7/ ”779/7 .

 )( يدادغبلل بيبللا ينغم تايبأ حرش 68/5 .

 تت



 :ةريلاملاز .زوجي ال وهو «ةوشع ينتيطغأ :اولاق امبرو ءطلغ
 | 217« مالظإلا تقو : ءاشعلاو . نيعلا يف اشعلا

 نوق اذك » « ءامدلا هدنع لطبت يذلا وهو » :هلوق ىنعم نايب دنع ًاضيأ لاقو

 10( بلعث حيصف حرش يف يدابارتسالا امهاكحو ٠ نيريسفتلاب يذادغبلا
 ء لطي لجرو» : بلعث لوق نايب دنع حرشلا اذه يف ءاجو

 ءاتمذلا نآل بلا يباب ا ا بحايل
 . 2(. . . هتعاجشل رأث هدنع كردي الف هدنع لطبت

 : يليام انل حضتي قبس اممو

 نوكت فيكف « قيقدلا ديدحتلا يدابارتسالا ةافول مجارتلا بتك ديدحت مدع

 لقن فيكو ؟ ءابدألا مجعم يف توقاي هل مجرت دقو « ه1/17/9 ةنس هتافو

 . هدعب ءاج يدابارتسالاو حرشلا اذه نع يلبللا

 هحيجر امك نماثلا سيلو يرجهلا سماخلا نرقلا ءاملع نم يدابارتسالا لعلف

 . ةئامعبرأو نيتسو سمح ةنس لبق ىفوت هنأ ىلإ بهذ ذإ «نيكزس داؤف
 ريستتلاو كيدخا نير درعا داارجسلا و بعارعلا بنك كدت ءلعا

 . حرشلا اذه يف فلؤملا هدروأ امم اهريغو لاثمألاو

 ذملت نم نيب نم حرشلا اذه يف اودرو نيذلا مالعألا نأ مجارتلا بتك ركذت مل”

 . مهنع ىور وأ يدابارتسالا مهيلع

 'هرولأ دقن دان اركسالا ىلإ امنهش امهبسنو نيقباسلا نيصنلا لقن دق يدادغبلا ناك اذإ - 3

 لقفل دقو درا اذنه درع نال ةنيكف ضربا نيو نلاللا

 . هتايورم قثويو يرشخمزلا رصع نم بيرق يلبللاو هنطوم

 .25 حيصفل هلا حرش ()

 . 79/7 داعس تناب حرش ىلع يدادغبلا ةيشاح ()

 : ١١7 ميصفلا حرش ()

 هد 25



 يف اهيلع تفقو هتافلؤم ةيقب ىلإ حراشلا اهيلع لاحأ يتلا صوصنلا نأ امك 4

 . يرشخمزلا تافلؤم

 امهلقن يرشخمزلا لعلف يدادغبلا امهدروأ نيذللا نيصنلاب قلعتي اميف امأ

 . ءاملعلا ضعب اهيلع ىرج ةداع هذهو « هباتك ىلإ رشي ملو يدابارتسالا حرش نع
 نم لقن وأ ؛يدابارتسالا اهيف قفاو ىرخأ رداصم نم لقن يرشخمنلا نأ وأ
 بتك هلوادتت روهشم يبارعألا نباو ةديبع يبأ ىلإ بسني ام ّنأل ؛هرداصم

 . فلس نع ًافلخ اهيف نوفلؤملا هلقانتيو ء ةغللا

 مسا يدادغبلا يدي نيب تناك يتلا ةخسنلا نم ىلوألا ةقرولا ىلع بتك امبرو

 ' يف كلذ تحضو دقو ًامامت ةبرطضم تناك ةخسنلا نأو ةصاخ ءأطخ حراشلا

 يدابارتسالا ىلإ باتكلا ةبسن ةحص عفدت يتلا تالامتحالاف . ةساردلا نم هنطوم

 باتكلا اذه ةبسن ةحص تابثإ يف هيلإ دنتسن ام ةلدألا نم انيديأ نيب سيلو ةريثك

 ظ . ةديدج ةلدأ انل فشكت مايألا لعلف « هل

 باتكلا ةبسن ديؤت يتلا نئارقلاو ةلدألا ةعفادمل ضهني ال يدادغبلا هركذ ام نإ مث 1

 . يرشخمزلا ىلإ

 ت22



 هفلؤم ىلإ باتكلا ةبسن : سماخلا ثحبملا

 قلعتي ام لك تعمج مث «ةديدع تارم هتأرقو حرشلا اذه تعبتت دقل

 طوطخملاو اهنم عوبطملا .ةصاخ حيصفلا حورشو ةماع ةغللا بتكك هعوضومب

 ددع يدل لصحتف .«باتكلا اذه فلؤم ىلإ لوصولا ةيغب ةينأتم ةءارق اهلج تأرقف

 . هفلؤم ىلإ باتكلا اذه ةبسنل يفكت اهنأ بسحأ يتلا ةيملعلا ةلدألا نم

 رمع نب دومحم مساقلا يبأل باتكلا اذه نأ يدنع حجرت اهرصح دعبو

 ىلع يبأل الو .يروبجلا روتكدلا معز امك لاله يبأل سيلو ءيرشخمنزلا

 : يلاتلا وحنلا ىلع ةلدألا هذه نايبو «ءيرشم يلع ثحابلا نظ امك يزاوهألا

 :باتكلا اذه نع ةلوقنملا صوصنلا : ًالوأ

 الث اهنم صن نيعبسو ةسمخ باتكلا اذه نع ةلوقتملا صوصنلا تغلب . ظ
 . (حيرصلا دجملا ةفحت) : هباتك يف يلبللا اهلقن نوعبسو .

 (ه )١1٠١5 يديبزلاو (ه )٠١19 ّيجافخلا نيدلا باهش هنع لقن امك

 حيرصلا دجملا ةفحت يف ةدوجوملا لوقنلا نايب دعب هل ضرعأس ام اذهو >

 ةعطقلا يف كلذو يرشخمزلا ىلإ اهيلإ راشملا صوصنلا عيمج - يلبللا ازع

 ةيوازمهلا ةخسنلا ءاهيتخسن يف حيرصلا دجملا ةفحت هباتك نم انيلإ تلصو يتلا

 لقن امك «باتكلا اذه نع ًاصن اهلقن صوصنلا هذه مومعو «بتكلا راد ةخسنو

 يتلا صوصنلا ىلإ ةراشإلاب تيفتكاف «هيلإ وزع امثود صوصنلا ضعب ًاضيأ هنع

 . باتكلا شماه نم اهنطاوم يف اهيلإ ترشأ ةوزعملا ريغ صوصنلا ضعبو اهازع
 عم اهتلباقمو ءاهنم جذامن داريإب انه يفتكأسف صوصنلا هذه ةرثكل ًارظنو

 0 3 مث نمو «ةروصلا حضتتل باتكلا اذه يف ةدوجوملا صوصنلا

 . ةلوقتملا صوصنلا هذه عيمج تدروأل ةلاطإلا ةيشخ الولو «لوقتلا

 يمني باتكلا اذهل هحرش يف يرشخمزلا لاق » : يلبللا لوق كلذ نمف- ١

 , "نيرا باو ةديبع ى او ناكل وردا رنلا# ةقلل ا: لهأ ةلقت راع انا

 تاك ات



 ءارفلاك ةغللا ةلقن رايتخا ءايلأب ىمتي . .» : هلوق حرشلا اذه يف ءاجو

 ١ ع
 . *'"«ديز يبأو ةديبع يبأو يئاسكلاو

 سمشلا تقرشأ لاقي :هحرش يف يرشخمزلا لاق ١ : يلبللا لوقو - ١

 تقرش :موق لاقو :لاق .دحاو ظفلب يدعنملاو مزاللا ءسمشلا هللا قرشأو

 2  يفو «رانأو راتو ءءاضأو ءاض :مهلوقك ءدحاو ىنعمب تقرشأو سمشلا

 د ىسعأو ىسعو ىجدأو اجد :هدض

 سمشلا تقرشأ :لاقي . . .» : حراشلا لاق ثيح هصنب لوقلا اذه درو دقو

 سمشلا تقرش :موق لاقو ءدحاو ظفلب يدعتملاو مزاللا سمشلا هللا قرشأو

 اجد :هدض يفو .رانأو رانو ءءاضأو ءاض :مهلوقك ءدحاو ىنعمب تقرشأو

 ظ ادع ىسعأو ىسعو «ىجدأو

 ىلع ظيغلا :لاقف بضغلاو ظيغلا نيب يرشخمزلا قّرفو » : ىلبللا لاقو -*
 ىلع ناطلسلا بضغ :لاقي . هيلع ردقت نم ىلع بضغلاو :هيلع ردقتال نم

 لهأ ةغل يهو ءاظلاب ةملكلا هذهو :لاق .هديس ىلع مالغلا ظاتغاو «هتيعر

 : رعاشلا لاق «داضلاب :لوقت ميمتو «زاجحلا

 ضئاغ يل اهلك لاصخ ثالث هّدوأ ليلخ نم وكشأ هللا ىلإ

 امأف . . . كلذ يعمصألا ركنأو ؛ءاظلاو داضلاب هسفن تضاف :مهلوقك اذهو

 . 176 صقن اذإ : ءاملا ضاغ : لاقي «ناصقنلا وهف داضلاب ضيغلا

 ىلع بضغلاو هيلع ردقت ال نم ىلع ظيغلاو » :هلوق حرشلا اذه يف ءاجو

 هديس ىلع مالغلا ظاتغاو «هتيعر ىلع ناطلسلا بضغ :لاقي .هيلع ردقت نم

 :رعاشلا لاقو «داضلاب : لوقت ميمتو «زاجحلا لهأ ةغل يهو ءاظلاب ةملكلا هذهو

 ) )1صسض١١.

 . (ح ؟159) حيرصلا دجملا ةفحت (؟)

 . 1354 غ ١ هربا ص (9)

 .(ح 1579و )١75( ةقرو حيرصلا دجملا ةفحت (5)

 كك 0



 ضئاغ يل اهلك لاصخ ثالث هدوأ ليلخ نم وكشأ هللا ىلإ

 . . كلذ يعمصألا ركنأو :ءاظلاو داضلاب هسفن تضاف : مهلوقك اذهو

 م3 ندا نقاش لاقيت انهقنلا ريف اقل يفشل نأ

 هحرش يف يرشخمزلا هركنأ » : رخآ عضوم يف يلبللا لوقيو- ؛
 : لاق ءأطخ وهو رسكلاب يوُغ : : لوقت ةماعلاو : لاق «حتفلا الإ هيف ةغل الو : لاو

 هانعم : لاق (يوُخَف بر مَدآ ىصعو ١ : يدهم نبا يتربخأ ام ىلع ليذهلا وبأ أرقو

 نم ليصصفلا ردكب نأ :رسكلاب: ولا بالا يتيح كشلا لك ملا

 '« مشي ىتح هّمأ نبل
 تاس ريس ١. :هلوق حرشلا اذه يف ءاجو

 ليصُفلا رثكي نأ وه :ّيوَغ ىنعم نأل ءًأطخ وهو ىنعملا اذهب ىوغي يو : لوقت
 هير مآ ىصتعو) يدهم نبأ ينربخأ ام ىلع ليذهلا وبأ أرقو مَشْبَي ىّبح هّمأ نبل نم

 99« مشب ىتح ةرجشلا لكأ نم رثكأ هانعم : لاق «يِوَخَ

 يف عمتجي ءاملا : عمدلا :هحرش يف يرشخمزلا لاق :١ يلبللا لاق امك 6

 : رعاشلا لاق . ةربع وهف لاس اذإف.« ليسي نأ لبق نفجلا

 ردص تل ياش ده قاولو مع سيو رقما هلال

 : سيقلا ؤرما لاق نفجلا قراف اميف لمعتسيف عمدلا يف زوجتي مث

 يلمحم يعمد لب ىتح
 تيراول كا دي تلا عر رحل ل صلاجبسعا

 مدلا رهظ اذإ : ةعمادلا ةجشلا هنمو ءهروهظل كلذب يمس : لاقيو ءهرقتسم

 (اهنم 5

 . 44 ص(1)

 . (ح 7١)ز(1١1-5١5) ةقرو حيرصلا دجمملا ةفحت (؟)

 . 14 1١. ص (؟)

 . (ح 55) ةقرو حيرصلا دجملا ةفحت (4)

 ب 5



 ْ ظ : رعاشلا لاق ةربع وهف لاس

 عمادو لهتساهنم

 : نيبو ء«رخآ لاقو ءىرت امك امهنيب قرف

 ردحم تلظل يداحلا ادح دق ولو. ريحتت ةعمد وكشأ هللا ىلإ

 هرقتسم هتقرافل كلذب يمس عمدلاو «نافجألا اهروبعل :ةربع ةربعلا تيمسو

 اول ةعمادلا ةجشلا هئمو . هيا لا لاقيو «ناليس ريغ نم

 ظ 5 دل
 : م ْ

 ناسنإلا ريغل لاقيالو :هحرش يف يرشخمزلا لاق » :يلبللا لاقو-

 لبق :نونعي «ساطعلا لبق نالف جرخ :هلوق كلذكو . ةصاخ ّرهلا الإ سطعي

 5 0 سانلا هآيتنا لبق هلصأو ءحبصلا

 .هصاخ رهلا الإ سطعي ناسنإلا ريغل لاقي الو : حراشلا لاقو

 اتا جبااباب حبلا لبق : نلولعي بحرجسدوم لاقيو

 "ا « سانلا

 ايار يلا رار 1و ورنلا ا رشيد لاا نتاع ولا ناو /١

 . 77( ةأرملا ترفتخ : داع علو لهل خا لاقي ال :ءاسنلا اهي نعني

 ) )1١أمل« اال ص .

 .(ح 250)و(58- 40 هقرو حيرصلا دجملا ةفحت (؟)

 : 77 ص (9)

 . (ح ؟44) حيرصلا دجملا ةفحت (5)

 هع قآل جت



 تل 5ظ5ظ0 حرشلا اذه يف ءاجو

 ايدو اع

 509 0 جامل فلي متت لوما 9

 ىقالتلا دنع هنيع نخستو 5ظ5 هلع *مكستفم

 زاجحلا لهأ » :حراشلا لوقيف حرشلا اذه يف هدجن صْنلا سفنو

 ءاملا نحس : نولوقي ميمتو «ًاعيمج امهيف مضلاب هنيع تنخسو ءاملا نخس :نولوقي

 : رعاشلا لاق ٌةنْخَس نَّخِسَت هنيع تنخّس :لاقي ءرسكلاب هنيع تنخسو ءمضلاب

5 
 5 يقالتلا دنع هنيع نخستو يئانتلا دنع هلنيع نخستف

 يف يرشخمزلا لاق ٠ : :( مهس ) ةدامل هنايب دنع يلبللا لاق امك

 مهنمو «لازهلا سفن موهسلا لعجي نم برعلا نمو .رفس وأ رح نم ريغت : هحرش

 دفاسلا نات لاول نو ست فن نب

 1 باول امرا هنأك موهس انيعار مسج يفو

 نم برعلا نمو ءرفس وأ رح نم ريغت اذإ ...» :حرشلا اذه يف ءاجو

 :ييلاضلا لاذ «لا هلا فيو هن ف قيوم وتطول وبلا دقن هوبشللا لرب

6 

 " لرتيو مخلل هلد نما امو كانه هّنأك موهس انيعار مسج يفو

 .١لا؟ ١9/١ ص )١(

 . (ح9١7) حيرصلا دجملا ةفحت (؟)
 . ١55 ص(9)

 . (ح ”57؟) ةقروو (55) مقرو حيرصلا دجملا ةفحت (8)

 . 35ص (4)

 هلا



 تجتن :لوقت ةماعلاو : هحرش يف يرشخمزلا لاق » : رفعج وبأ لاقو - ٠

 3 اللا نظام فحس اذ : اهلهأ اهجتن امنإ ىنعملا اذهب أطخ وهو جتنت

 امنإ ؛ىنعملا اذهب أطخ وهو «جَتتَت تَجَتَت لوقت ةّماعلاو ١ :حراشلا لاقو

 للا ناو محا ابلغ ايهع

 ةيقب امأ «تركذ نأ قبس امك ضيف نم ضيغ لإ ةقباسلا صوصنلا هذه امو ظ

 : ىلاتلا لودحلا

 )١( ةقرو حيرصلا دجملا ةفحت )١55( .

 )؟5(ص1١7 ١١18 :

628 



 ' | ةخسنلا نم لقنلا عضاوم ةخسن نم لقنلا عضاوم ةلوقتم لا صوصبنلا عضاوم

 ( *) ةيوازمحلا باتكلا راد باتكلا اذه نم .

 | ىع ]| ل سا | ا هسا | ا مااا
 |  افعد 1 ل سل ا مهرس طل اخ
 _  رثعع 1 سلط ا ةاةقريو طش لل اا
 اه سيسي يس انج
 ل سلا ك3 الا كك لا
 0 متت | 41 45ةقرو ا | 8ةةقبو ا [ط ل اا
 0 اح يس ببتج

 ا ا ا
[ 

 ١

 ةع قرش

 21[ ع | نأ 3-3

 طلخلا نم اهيق ثدحو « لصألا يف ةبترم ريغ ةخبنلا نإ ثيح ثحابلا ميقرت وه هيوازمحلا ةخسنلا ميقرت ( #)

 ت1 ث



 20102 2 ا 11623272301 29961172 0 ك1 لا
 20977 اا 1111 الا ك1 اقسام 19999921

 1277 د01 نك كاتس 2157 < كلا فش : ١ كاما
 تس

 ىقل
 1 ار ل حاحا دج
 0 يا

 | ممش | مه ةرو | | اا ملل
 ك1 الا كولا مساك |
 ل ا 2-2
 ال” تكلل ياكل 01591911 199917797131901 لش 5519
 . 097 اللا للمخ تالا ك1 كتان
2772-25 2252-7 

 3207 ول هك 20251 ع لا
 ا ورق ]ا اخ لس

 اهلل: 15 1201331 7 وتلا 399517 5
 | ىوش | ا 255 طا | ول
 21975 ا 17 :5993997  اقسالاا 25
 انااا ردا ل157 ةكممكا يوك كولا 5 7: كل
 ردو دا هك. 23559 ةاهشك كووتاسا 99 7: 5
 الا كلا 31911 11995295 كا كولا كرش كك
 | قيض ا | 745 أ ا ل ا

 715297 تداولا 117 : 15 ككل
 | رفحا | 745 | | رس
 لا ولا 1311111 كلا كت تقال
 كالا تالا ل1351 كوالا 1ك

 | فقع | ا
 م هبحا دش خلال ادح
 ل

 كك 5 وو 992 سلا 12992الل نشك 5 ١
 2720و ككل لا كس كشتاا 2

 را 1 كالا الا كلا
 كا 37 ا م لا

 ت11



 يجافخلا نيدلا باهش هنع ذأ لب «حرشلا اذه نع لقّتلاب يلبللا درفني ملو

 . يديبزلاو

 2ظذ51110000اد

 7 طابا ناكاتحاهتناعيم فمر اذ وشل

 اذه نم نيعضوم يف حراشلا لوق ةبسنلا هذه نايب يف هب سنأتسي اممنأ امك ٠

 يقيلاوجلا ينعي هلعلو ءمهضعب يندشنأ وأ «ءابدألا ضب ؛ يندشنأ :حرشلا

 ةغللا يف بَتَك ام لك أرق 5 ءاملعلا نم هريغو يطفقلا ركذي اميف - يرافولاو

 . هنم دافأو هيلع

 يأرلا سفنب امهتدجو حراشلا امهدروأ نيذللا نيصنلا ىلإ عوجرلا دنعو :

 اويكو ص :ةماعلا لوق ركذ نأ دعب حراشلا دروأف هديل نادل

 أ :ىنعمب ىلشأ مهضعب , زاجأ دقو » : لاق كلذ أطخ ىلع ء ءاملعلا عامجإو

 «ءابدألا ضعب ا ظ
 0 0 0 مرر

508 27111110 

 : ريرج نب لالب

 1 لكروت يعي نواكنركم اكلم .٠ .هعالف يتق فاو ةعجت اهنا

 )١( رظنيو «.54ص ليلغلا ءافش ص١  7١هسفن صنلا درو دقف حرشلا نم .

 تافلؤم ةيقب يف صنلا اذه ىلع فقأ ملو حرشلا اذه نما 5١ص ّو 1 (بسن) سورعلا جات (؟)

 ةعوبطملا يرشخمزلا .
 ) )'6ءالبنلا مالعأ ريسو « ؟ا/* /9 هاورلا هاينإ رظني 1819/7 .

 ص(#) 558.

 ) )5ص بتاكلا بدأ حرش ١١١ .
 ظ 5



 برعلا تلاقو «جرهبت :لوقت ةماعلاو» :حراشلا لوق كلذكو

 : مهضعب يندشنأ «كلذ

 اججحت نأ انل دب ال خيش اي
 00 رع © ل

 اجَررَحَت ْنَم ماعلا اذ يف جح دق

 اجّنلا اذ قدص لاّمج انل هل

 ا ران أ
 . حرشلا اذه يف اهيلإ لاحأ يتلا فلؤملا بتك : ًايناث

 : يه .هبتك نم ةعبرأ ىلإ فلؤملا راشأ

 . (فاشكلا) باتك هنأ حج.رأو « ميركلا نآرقلا ريسفت بتك - ١

 ( ثيدحلا بيرغ يف قئافلا) هلعلو «ثيدحلا بيرغ بيذهت باتك - ؟

 . (يصقتسملا) هلعلو لاثمألا يف باتك - ٠ ظ

 . ثلثملا - 4

  ًاحضوم ءاهنم ةلاحإ لكل ضرعأسو «تافلؤملا هذه مومع ىلإ لاحأ دقو

 . باتكلا اذه يف ءاج امب كلذ ًانزاومو ءاهيلإ لاحملا صوصنلا

 : نيعضوم يف مبركلا نآرقلا ريسفت ىلإ حراشلا لاحأ (1)

 نآرقلا ريسفت يف اَنيَب دقو » :لاق ثيح (نيمآ) ةملكل هريسفت دنع :لوألا

 يف ةليصفتو نابي تدعو كافكا يعرجر هضو ١" "وع عدقأ نيلآ ند

 حرشلا اذه يف اهدروأ ةيرعش دهاوشب كلذ ىلع ًالدتسم ةملكلا هذه ىنعم

 لهيحو ًاديور نأ امك ءبجتسا : وه يذلا لعفلا هب يمس توص نيمآ» :لاقف

 . 48 + 91ص برعملارظناو «حرشلا اذه نم 576-111 ص (1)
 . 5544:51١6 ص (9)

 ا



 نعو .لبقأو عرسأو لهمأ : يه يتلا لاعفألا اهب تيمس تاوصأ ملهو

 : لاقف نيما ىنعم نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأس » سابع نبا

 ] : لاق اهرصقو هفلأ دم «ناتغل هيفو . لعفا

 انيمأ لاق ًادبع هللا محريو

 : لاقو

 ادعب اننيب ام هللا دازف نيمأ

 دنع نيمآ مالسلا هيلع ليربج يندقل : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نعو

 نم سيلو .باتكلا ىلع متنخلاك هنإ :لاقو باتكلا ةحتاف ةءارق نم يغارف

 . فحاصملا يف تبثي مل هنأ ليلدب «نآرقلا

 هللا همحر هفينح يبأ نعو . يعادلا هنأل ؛مامإلا اهلوقي ال : نسحلا نعو

 لفغم نب هللا دبع ءافخإلا ىورو .اهيفخي هنأ هباحصأ نعو هنع روهشملاو «هلثم

 0 اي نوع ىىقاعلا يفور ليو بلغات نضللا لاونمو فيولا

 فلألا دم ًاحضوم ؛ةملكلا هذه ىنعم يف لّصفو نّيَب دقف حضاو وه امكو

 كلل ىلع نيتتقيف افق

 ' رعاشلا لوقل "”هحرش دنع : يناثلا

 رزحلا ةفآو ةادعلا مس مه نيذلا يموق ندعبي ال

 رزألادقاعم نوبيطلا كرتعم لكب نيلزانلا

 اهانيب وحنلا يف ةلأسم هيفو «نيلزانلا ىلع نوبيطلا :هلوقب فطع » : لاقف

 ريسفت : دارملا لعلو «لصألا يف هيآلا نطوم سمُط دقو » . . . . : هلوق ريسفت يف

 0 ار اور ولا ردو يجر توتا وعلا : ىلاعت هلوق

 ىلع نيميقلا تيدصتاقيح "4و اكرلا َنوُقوْملاو ةالّسصلا َنيِميمملاَو كلب نم لِزْنأ

 .. ال6 يا/ل# . ١ /م/*”*فاشكلا()

 1 1١5 ص حيصفل هلا حرش(0)

 . (1575) ءاسنلا (")

00 



 فيلكا نورف يب دوت ف ةانعلا ودق ولا“

 ( دحأ اهطسو سلجي

 هلوق دروامبو ءةيآلل هريسفت دنع هفاشك يف اذه يرشخمزلا نيب دقو ءحدملا

 حدملا ىلع بصن نيميقملاو ؛هربخ نونمؤيو .ءادتبالا ىلع نوخسارلا عفتراو »

 0000 و ةلثمأ ىلع هيوبيس ه هرسك لق عساو باب وهو ءةالصلا لضف نايبل

 :يلي امك يه .تارم عبرأ ثيدحلا بيرغ يف هباتك ىلإ لاحأو (؟)

 هيلع هللا ىلص ىيبنلا لوقب اهيلع دهشتسا (لوطلا) ةملك لولدمل هنايب دنع-أ

 مث «سرفلا لوطو ءرئبلا ةلثو ءموقلا ةقلح : ثالث يف آلإ ىمح ال » :ملسو
0( 

 هنايب يف ءاجو هانعم نايبو ثيدحلا تدجو قئافلا هباتكل يعوجر دنعو

 نم يمحي نأ هلف ءهلبق دحأ هكلمي مل عضوم يف ًارثب لجرلا رفتحا اذإ :يأ » :هلوق

 ا وو
 نفر سلجم هنا اووجونا مونرو .هسرف رادتسم يمحي نأ هلف ركسعلا

 ف

 هب لثمتو ١ : لاق « عيرشتلا يقسلا نوهأ نإ : لثملل هضرع دنعو - ب
1 4 

 93 فلا يور نيو ل هيرو .مالسلا هيلع ىلع

 ىلإ لاحأ مت .هتصقو هب يلع لّثَمَّكَو '””قئافلا هباتك يف لثملا اذه ركذ دقو

 الا انه وقع وا" يفت ناك

 نيذألاو اونمآ نيذألا نإ 8 ىلاعت هلوقل هنتايب دنع "5 9 / قباسلا رظنيو + 587/١ فاشكلا )١(

 .© نيتباصلاو اوداه

 . 75١ ص حيصفلا حرش (7)
 ) )9قئاقلا ١/ ١9/7 .

 .7 47 ص حيصفلا حرش(5)
 . 2/5 (ه)

 .:#ة/١1 (5)
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 درفنا دقو نإ فذح ىلع «عيرشتلا ىقسلا نوهأ » ةياورب لاثمألا بتك ىفو

 . قئافلا هباتكو باتكلا اذه يف ةياورلا هذهب

 اذإ " :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثيدحب باتكلا اذه يف دهشتسا امك ج

 بيرغ بيذهت يف هريسفت :اذأ ركذو « اهّتسأ بلا اوطعأف بصخلا يف مترفاس
 , ل1 1 تيد

2200011 

 غي ةةدبالا تتوق عم للم |هناورلا يهودناك | محبو مما # ةلوق

 يف ةدجنألاو ةيدنألاو ةّدسألاو . . . نق عمج َهَّنقأ ةبارغلا يف اهريظنو ءّنس

 اتم دج نها عقر ايلا برغل را والكو تيعلا وعر بن عنج

 تنمس اهيعر نسحأ اذإ اهبحاص نآل رص ود مدرسا حر

 اي ا رحنت نأ نم اهب سفنيف هنيع يف تنّسحو

 . . نسملا يهو نانس عمج يه : ليقو «يعرلا نم اهونكمأ : ىنعملاو .اهب

 سا و ا عضوملا اذه يفو- د

 ماعطلل مساوه :روُطَلا” : هلوق ةملكلا هذه نايب يف درو ام نيب نمو (رطف)
 ءادتبالا وهو رطَقلا نم هلصأو ؛ موصلا ّبغ هب أدبي : يأ ءهيلع رطقي يذلا

 تنكاف لاق ِهَّنَأ سابع نبا نع يورو . افيد قف ادتكأ اذ :رثبلا ترطف :لاقي

 لاقف « رئب يف نايبارعأ ىلإ مكتحا ىتح ضرألاو تاومسلا رطاف ىنعم فرعأ

 يبنلا لوق امأف .اهعدتبم :تاومسلا رطاف ىنعم نأ تملعف ءاهترطف انأ :امهدحأ

 بيذهت يف هانعم انيب دقف « ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك » : ملسو هيلع هللا ىلص

 ا 1 . ثيدحلا بيرغ

 )١( ”الا/ ص حيصفلا حرش ..
 قئافلا(؟) 4/7 8١ .

 : 4 7١ص (5)

 ت1



 نوكي داكي مالكلا نإ لب «ةباجإلا هذه تدجو قئافلل يعوجر دنعو

 ةرطفلا ىلع رّظنو لصفو ثيدحلا اذه ىنعم نّيب دقو «قباسلا صّنلا عم ًاقباطتم

 نبا ثيدح هنمو «عارتخالاو ءادتبالا :رطقلاو » :هيف ءاج امو «ةيكرلاو ةسلجلاب

 ىتح ضرألاو تاومسلا رطاف ام يردأ تنك ام :لاق هنأ امهنع هللا يضر سابع

 اهرفح تأدتبا :يأ :اهترطف انأ :امهدحأ لاقف ؛ رثب يف نايبارعأ ىلإ مكتحا

 0 رام ةرطف وهو ؛ 0 5

 0 . . ًاهاركإ ال ًاعوُط ةيفينحلا لوبقل

 تعبت ل قَو .باتكلا اذه يف حراشلا اهيلإ لاحأ يتلا عضاوملا يه له

 يف درو امب - ةريثك دج يهو - باتكلا اذه يف ةدراولا ثيداحألا عيمج تلباقو

 داكي اهليلحتو ةيوغللا ةداملل هلوانت نإ لب «ءابراقتم اهنم بلاغلا تدجوف «قتافلا

 . باتكلا ةيشاح يف عضاوملا هذه نم عضوم لك ىلإ ترشأ دقو «ًادحاو نوكي

 ظ :برعلا لاثمأ يف ىصقتسملا (")

 امإو همساب هركذي ملو «لاثمألا باب لوأ يف باتكلا اذه حراشلا ركذ

 هجو مك ىلعو ؛هقاقتشاو لثملا ىنعم هيف اًنيب ًاباتك لاثمألا يف انفلأ دقو » :لاق

 . ''”«اهيف برضت يتلا عضاوملا اًنيِب دق مث «لاثمألا برض نم ةدئافلاو عقي

 اهوصخو لاثمألا يف اوُفّلأ نيذلا ء ءاملعلا ةلمج نم يرشخمزلا نأ فورعملاو

 . ًافنآ هدروأ ام هريغو لثملا ىنعم هيف حضو « لقتسم باتكب

 5 اهعيمج باتكلا اذه يف ةدراولا لاثمألا تعبتت دقو

 حضتا ةنراقملا هذه لالخ نمو ؛هباتك يف يرشخمزلاو هترهمج يف يركسعلا

 يا

 )١( قئافلا */ 177/175 .
 ص (؟) 516.
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 يف يرشخمنلا ءارآل ًامامت ةقباطم حراشلا اهركذ يتلا ءارآلا ضعب دورو - ١

 . ., ؟"باتكلا ةبسن يفن يف اهنم ًاضعب تركذ دقو «ىصقتسملا

 ىنعمك «ىصقتسملا يف هركذام عم حرشلا اذه يف ةدراولا تارابعلا قباطت-١

 : كلذ ةلثمأ نمو .هعوقو هجوأو «هعضاومو «لثملا

 سدع نب ورمع نب ورمع تحت ةرارز نب طيقل تنب سونتخد تناك » : هلوق

 ًأباش ناكو ةرارز نب دبعم نب ورمع تجوزتف ءاهقلطف قالطلا هتلأسف ًاخيش ناكو

 لل اف و مدذ عم كلذ لاقف ءآنبل هيقستست خيشلا ىلإ تلسرأ اوتنسأ املف «آريقف

 نامت هاذ ديموت نم ذأ رمل نل :اهنع ةضر ١ نسنلا يرفعها يأ ومره نيف وعدل

 ةعاجأو اجاني رد ةوطلا سن تيعيمتم ةقزاقللا تاز كذا اهانه هرج 2 «لاتو
 ظ : اهلوقب

 نطشلاك ضيبأ تقلع اذإ ىتح ينتكرتأ

 نبللا تعيض فيصلا "نمو يل كاش

 مث اهناكمإ تقو ةجاحلا بلط يف طرف نمل برضي » : لاق نأ ىلإ 0...

 أ""« اهتاوف دعب اهيلط

 هبلطو هناكمإ تقو ءيشلا عيض نمل لثملا اذه » : هلوق حرشلا اذه يف ءاجو

 هخيشل هنع تبغرف رسوم خيش تحت تناك ةأرما نأ : لثملا اذه لصأو .هتوف دعب

 تذخأف ةجاحلا مهترطضاو مهداز لق اوتنسأ املف ًارسعم ًاباش تجوزتو اهقلطف

 تعيض فيصلا» : خيشلا كلذ لاقف نبللا بلطت لوألا جوزلا ىلإ تءاجو ةحفص

 مث ءاهقلطف يئبسل تناك ةيئبس ةأرما هب ملكت نم لوأ » : لاق نأ ىلإ «. . . نبللا

 : تلاقف ًامدان لوآلا جوزلا اهعبت مث « هريغ تجوزتف ىبأف هتعجارم يف تبغر

 )١( 26ص رظني -/21 .

 ةيئبسلا اهلعلو لصألا ىف اذكه (؟) .

 ) )5ىصقتسملا .

 ا



 نبللا تعيض فيصلا انلصو بلطت تأشنأ

 مث« هتفاش هللا لصأتسا# : يلوي زومهملا باب لوأ يف حراشلا لقَمو

 هلصأ هللا بهذأ :لوقت .بهذتف ىوكتف لجرلاب جرخت ةحّرق :ةفأشلاو » :لاق

 ظ ا . كاذ بهذأ امك

 ش ةدنلاب جرخت ةحرق يه هتفأش هللا لصأتسا » : ىصقتسملا يف لاقو
 . كاذ بهذأ امك هلصأ هللا بهذأ : ىنعملاو ءبهذتف ىوْمُ

 ثيح نم يأ ٠:لاق (نيَو كن نم هب ءوجو) :لثملل حراشلا نيب دنعو

 ,نم ةساح هكردنت ثيح نم : هريغ لاقو . يعمصألا لوق اذه « نوكيالو نوكي

 لاقو . . . كتوص هغلبيو كملع هيلإ يهتني ثيح نم :ليسقو ؛كساوح
 ْ 0 . . كتشبَو كشع نم ضشفخألا

 رول انو ءاهيف لق امو ةّلخلا يشع جراشلا ايبا ضيأ كلذ نمو ٠

 ْذِإ :ريعبلا لتخاو .اهتهكاف ضّمَحْلاَو ءلبإلا زبخ : ةَّلُلا :لوقت برعلاو» :

 تعرق هللا لخأو : ( ضححش يدش نا ) : مهاجما يبو خا يب

 ظ : ةبؤر لاق هّلخلا هّلبإ

 اضمح اوقالف َنيَلَخمْلا اوءاج

 لوقت برعلاو « ضمّخلا يعر :ضمحتلاو «ةلخلا ىعر : لالتخالا «ضمحتف

() 57557 . 
 . ة]/ا/ قباسلا (؟)

 )*( ىصقتسملا ١/155 .

 . 5/15 ىصقتسملا نراقو "اله وع صام“

 . 61705775 ص (4)
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 . . ضمحلا ىلإ ةلخلا نم حيرتست يهف ءاهتهكاف ضمحلاو ءلبإلا زبخ :ةّلخلا

 :رخآ لاقو

 اضمح اوقالف نيلخماوناك

 ثلثملا (5)

 لاقف ( لبق ) هملكل هحرش دنع كلذو «ةدحاو ةرم اذه ىلإ حراشلا لاحأ .'

 . *' « ليقلاو لّبقلاو لّبقلا نيب قرفلاو «هملكلا هذه ىنعم ثلثملا يف اًيب دق ١

 ةريغص ةلاسر هلعلف «نكمتأ ملف هل ركذ ىلع ىلع رثعأ نأ ًادهاج تلواح دقو

 ةثالثب ليق ام دصق اغغإو «هنيعب اباتك دصقي مل امبر وأ ءاهفلأ يتلا لئاسرلا ةيقبك

 .هريغ وأ باتكلا اذه نم هجوأ

 ايا يت اع

 نما ينعرض ينل يمد ةزاشإ بحابم وس عيصنلا ياعين

 "ا
 حيصفلا ىلع هحرش يرشخمزلا تافلؤم

 51000 اذه يف ةروكذملا ءارآلا ةلباقم :ًاسماخ

 الو .مولعلا نم اهريغو ةيبرعلا ملع يف ةريثك ءارآ ىلع باتكلا اذه ىوتحا

 لصو ام كلذ ىلع لدي .مولعلا لجب ًاملاع ناك يرشخمزلا نأل ؛ كلذ يف ةبارغ

 عفد ءانثأ هئارآ ضعبل.تضرع دقو . هيلع ءاملعلا ءانثو .هل تافلؤم نم انيلإ

 )١(المستقصى ١/ 780-81١" .

 صاأ0 30

 . ”55 ص نييوغللاو ةاحتلا مجارت يف نوعا راشإ (9)

 ف7 2



 اذه ىلع ةلثمأ ركذب رثكتلا ديرأ الو «''لاله يبأ ىلإ باتكلا اذه ةبسن ةحص

 . رصحلا ال ليثمتلا ليبس مس ىلع انه دريس امو «بناجلا

 :فدارتلا 55١

 اذه نم نطوم نم رثكأ يف دحاو ىنعمب ةدراولا ةلثمألا نم ًاددع حراشلا ركذ

 اهنمو . . برضلا هئامسأ نمو » : لاق ثيح لسعلا ءامسأل هركذ اهئيب نمو «حرشلا

 ان ... تونسلاو «يذاملاو ءبارشلاو  ميخحلاو ءاهحتفو ءاطلا رسكب مرّطلا

 0« ةرادملاو بونذلاو لجسلا :ولدلا ءامسأ نمو » : هلوقو

 . .نيظفللا نيب فالخ الب رركو دحاو ىنعمب جاهنملاو ةعرشلا ١ :هلوقو

 . 47( دعبيو ىأني كلذكو ]

 ”ينعمب هترظنأو هّيلَج أ :لوقت امك «عيبلا يف ةثرخأ : لاقيو » هلوقو

 5 ديلا دحاو

 هدجن ةرهاظلا هذه يف هيأر ىلع فرعتلل يرشخمزلا تافلؤم ىلإ انلقتنا اذإو

 عضت نأ اهفرصت نسحو ةغللا ةعس نمو : لوقيف «هغللا يف اهدوجو ىلع صْنُي

 2 ( مراصلاو دنهملاو فيسلا :نولوقيف هيرتعي رييغت ريغ نم ًامسا ء ءيشلل

 دقو . تانلؤم يف ةروكلاةقداردلا تاملكلا عبتت نع ينفي نصنلا اذهو

 '" لاله يبأ ىلإ باتكلا ةبسن دنع ةرهاظلا هذهل تضرع

 .اهدعبامق 72ص رظني ()

 . ١58 ص(5)

 . 1919-198 ص ()

 . "#8 ص (5)
 . 577 ص (5)

 . ؟055 ص بختنملا رئادلا ردلا (؟)

 . 35 ع #1 ص 00

 - الا



 :داضتلاو كرتشملا  #""؟

 يف امهدوجوب هحيرصتو' '”نيترهاظلا نيتاه يف حراّشلا يأر تنّيِب نأ قبس
 ءيجت دقو . .هفلاخي ىنعمل اهلثمو «ىنعمل » ءيجت ةملكلا نأ ىري ثيح «ةغللا

 ظ هوا نيل ايا ( ىنعمل

 دروأ هفقوم نايب يف ةدايزو «قباسلا نطوملا يف اهضعب انركذ ةلثمأب لّثمو

 . .«.سصقلا ال لالا انيس ىلع كلذو كاهن اضع.

 كلفلاو ناهقألا تلق :بلقلا : ءايشأ ةعبرأ بْلَقلا ٠ .) :هلوق كلذ نمف

 ظ . 7«. . . ءاتشلا عوج نم ءامسلا يف مجن :بُلَقلاو «تبلق ردصم

 ةلقنا ودم يضر عا وع نا اني لحلو ىو هيةدرلا اكلة: «هلوقأو

 + ا ا وم ع قلما

 نفاحشي هع هيت نكلويل او يىشنفلا راظإ :نذانين او نيش هلزكو

 تاريض 7:لالهلا ود د نكعولا نلإ هج فري ناتوقاد لصت ::لليلاو:ه نكحرلا

 ا "7 . تايحلا نم

 ىنعمب نوكي عيبلاو ...» :فلؤملا لوق ةداضنملا تاملكلا نم درو اممو

 ش : رعاشلا لاق 3 ءاطعإلا ىنعمبو مننا

 اكلام ءالغلا نايبذل تعبو ةراشخب مهضعَب هينب عابو

 )١(صة"” ١ 1١.

 7 مب 11 نفك
 . 8؟ قباسلا (9)

 0575 27" ص قباسلا (5)

 . 7١؟5217”*ص قباسلا (©)

 . أم 459(

 ه1



 :لعفأو لعف (4)
 انيق كلذ قد كفو ءدحاو ىنعمي لعفأو لعف ءيجم حراشلا زوج

20010 
  اهميغ عطقنا اذإ ءامسلا تحصأ » : هلوق اهنمو ةلثمألا ضعب داريإ لالخ نم قس

 ءامسلا ىلإ فاضي ام لك كلذكو .فلأ ريغب تحص هيف زوجيو « ءاحصإ ىحصت

 :هلوق اهيف درو امّمو ءهبتك ةيقب يف يرشخمزلا يأر وه يأرلا اذهو « لاعفألا نم
 را

:1 
 "« تدعرأو تقربأو مك للا

 . .هتنكمأو هتسلجأ دف مكاو يسم نونا و ًايضيأ لوقو

 ركبو « ءهتلغشأو هتلغشو ءهتتقأو َعْيِبلا تلق لوقت «تلعف ىنعمب ءىجي

 ش يا رتل

 7( عرق اذإ : شهجأو هيلإ شهج » : ًاضيأ لاقو

 ” يو سبحأو هللا ليبس يف ًاسرف سبحا : اهنمو

 ا يفعل رقة انهو « هتركذ امب يفتكأ :ةريثك دج اذه ىلع ةلثمألاو .

 . باتكلا اذه ةياهن يف لعفأو لعف ىلع ءاج

 : ةيرعشلا ةرورضلا (©)

 بناجلا اذه نع حراشلا هلابق ام لك يه ' '”اهركذ قباسلا عضاوملا نكت مل

 ىلإ ةراشإلاب انه يفتكأ «باتكلا اذه نم عضاوم ةينامث يف ةرورضلا روج دقن

 ,555111 5 يهو  ةلاطإلاو راركتلل ًاعنم  اهيف هدراولا تاحفصلا ماقرأ

 "لل سرا شلل رك نع

 .اهدعبامف 5 ص(١1)

 . 185 صو ال6 ص باتكلا اذه رظنيو . ( قرب )ةغالبلا ساسأ (؟)

 ْ ظ . ١78ص لصفملا (؟)

 . قئافلا(4) 759/1١.

 ) )5قباسلا ١/5827 .

 . 55 ع 4"ص (9)

 تاو



 لج يف ةيرعشلا ةرورضلا زوج يذلا يرشخمنزلا يأر وه يأرلا اذهو

 ىّنِج ءاي فخ ١ ا هلوق درو اممو . ءاملعلا نم هريغك كلذ ىف ددشتي الو « هتافلؤم

 )1١( سا سس هد دا ا لا 5 1
 5 « ددشم لك فيفخت يفاوقلا يف زوجيو «ةرورض

 :رعاشلا لوقل هحرش دنع رخآ عضوم يف لاقو

 دارولااهلهُبع لهايع ظ

 . .ءاتلا اهنم تضوعو ءايلا تفذحف (ليهايع) لضألا نوكي نأ زوجيو

 رعشلا يف ءاج امك ةرورضلا ليبس ىلع ضيوعت ريغب اهءاي رعاشلا فذحو
 ظ ال

 . 2 ةيزارملا

 , 7 اصتخالا ةيغب تركذ اهب ىفتكأ

 )١( قئافلا ١/٠١54 .

 )١( قباسلا 12/1١ .

 )* )9ص لصفملا : رظني ديزملل 8” . 244 5555" .

 تيا دخن



 يرجهلا

 زاجختا

 هقيقحلا نع اوثدحتف «ةيبرعلا ءاملع تلغش يتلا اياضقلا نم زاجملا ةيضق

 قلعتي امو ءامهماسقأو «ةيزاجملا يناعملاو ةيقيقحلا يناعملا نيب قرفلاو ءزاجملاو

 . ةقالع وأ «ةنيرق وأ «هبش هجنو نم زاجملاب

 ثلاثلا نرقلا لئاوأ يف ةلزتعملا بهذم باحر يف الإ ةيضقلا هذه رهظت ملو

 . هيف زاجملا حاطصم نأ ودبيف يناثلا نرقلا رخاوأ ىتح لوألا نرقلا امأ .')

 عاستالا : لقتل وأ . "هل ىنثملا نب رمعم ةديبع يبأ مادختساك «ريسفتلا ينعي ناك
 ْ . ةقيقحلا لباقم هب دوصقملا سيلو «ةغللا يف

 نطوملا اذه يف تسلو «ةغللا يف زاجملاب لوقلا ىلع زكتري ةلزتعملا بهذمو

 يف ةيبرعلا ءاملع بهذمو ءزاجملاو ةقيقحلا نيب قرفل | يف ليق امع ثيدحلا ددصب
 اهنع ثدحت دقو «ةلاجعلا هذه يف اهل ضرعأ نأ نم ريكأ ةلأسملا هذهف ءكلذ

 يأر ىلع فرعنتل اهل تضرع امنإو ءاهيف لوقلا اولصفو ءاثيدحو ًايدق ءاملعلا

 ظ . ةلأسملا هذه يف باتكلا اذه حراش

 نمو . ةلزتعملا بهذم بهذيو ةغللا يف زاجملاب لوقي حرشلا اذه فلؤمف

 ناك لب «ةلزتعملل هئامتنا نم فنأي الو «هلازتعاب رهاجي ناك يرشخمزلا نأ مولعملا

 يف كلذ لثمتي . هقيبطت ىلع ليلد ربكأ (فاشكلا) هباتكو «بهذملا اذه نع حفاني

 1 اهل هليوأتو بهذملا اذهل ةفلاخم تءاج يتلا تايآلل هريسفت

 تدجوف هيلإ راشملا هباتك يف عضاوملا هذه تعبتت دقو ءاعضوم نيرشع براقي

 رظني ديزمللف هلزتعملا ةمئأ زربأو بهذملا روهظ ةيادب نع ينيوجلا يواصلا ىفطصم روتكدلا ثدحت )١(

 . اهدعب امف /7 ص نآرقلا ريسفت يف يرشخمزلا جهنم هباتك

 ظ . نآرقلا زاجم هباتك ىف (؟)

 سس 62



 اهرسف يتلا تادرفملا يف ةيزاجملا تالامعتسالا نم هنيب ام نيب نمو .اهّلج

 نع كاصع عفرتال » ب ا يا يد عسل

 ”( زاجم اذهو مهبيدأت كرت ال : يأ » : - 2« كلهأ

 ني ولج ااكنما نع كاصع عفرت الو: هلوق هغالبلا ساسأ يف ءاجو
0( 

 1 (« بيدأتلا

 حراشلا لوق ( هتفأش هللا لصأتسا ) : لثملل هريسفت ءانثأ ًاضيأ درو اًممَو

 مالكلا نوكي نأ بجيو ءاملعلا رثكأ ريسفت اذه «كاذ بهذأ امك هلصأ هللا بهذأ »

 1 يطع اهيل نبيل اناجلا بامثإب» بطعلاب هيلع ءاعد هنأل ؛ًازاجم ريسفتلا ىلع
1-0 4 

 7 )كك. . هتحصو هّؤرَب اهيف

 5ظظظ*”0511171 1111

 (*/< ههاذأو مهتوادع : مهتفأش ىلاعت هللا لصأتساو . . . . ةوادع : يأ

 ( ىَحسَتَي :كلوقك هباحصأ ىلع ىذدنتي نالف)':بلعث لوقل هنايب دنع لاقو 0

 ””« زاجم هّيطعلا : ىدّنلاو .ءيش دعب ًائيش مهيطْعُي : يأ ١

 ىَدَنَتَي وهو . . . داوج :دّن لجر زاجملا نمو » :ةغالبلا ساسأ يف ءاجو

 . ادي كنم ىدنأ تيأرامو , مهيلع ىَحَسََتي هباحصأ ىلع

 هنِإ مث «ةلباقملا وه امِإ ءاهنيعب ةيؤرلا وه سيل ءاقّللاو . . .» :حراشلا لاقو
 "غ) 0
 "رام نورا نتف نعل

 . زاجملاب حراشلا لوق ىلع ةيافك هانمدق اميف لعلو

 1 اما ص (1)

 . (اصع) ةدام (؟)

 . ةالال ص رظني (0)

 . (فأش) ةغالبلا ساسأ (5)

 5 1319/ ص ا(6)

 . اثرك ع ١١ ص 03

 تا



 . :ةقرفتم ءارآ (/

 هذه تنراق دقو «هريغل ًافالخ هيأر اهيف دّدح يتلا ءارآلا ضعب فلؤملا دروأ

 ام اهنيب نمو ءاهضعب ىلع صن هتدجوف يرشخمزلا تافلؤم يف درو ام ءارآلا
 ياو ااا رباع ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوقل هنايب دنع هركذ

 > . « خانتسا ةرخص ىلع خينأ نإو داقنا

 باوصلاو «لعاف نزو ىلع فتآلا لمجلاك : نولوقي سانلا رثكأو » :لاق

 اذإ رقّقو ءهرهظ ىكتشا اذإ رهظ : لوقت . . . هفنأ ىكتشا اذإ « لعّف :لاثم ىدنع

 ْ ْ 1 را لا

 هحرش دنع لاق ثيح قئافلا هباتك يف يأرلا اذه يرشخمزلا ركذ دقو

 هرقع يذلاوهو 0 ب يسم

 0 . . رهظلاو رقفلاك لعق ىلع فنألا :حيحصلاو «شاشنخلا

 نم ةطوم يفاذه ىلإ ترشأ دق :قاقباطم ناكل الك ين امنا

 . ققحملا باتكلا

 هنيض تكس واولا نسيانك لمقر بش ييرغلا عقرم ىالاكا

 يف لقثيو ناوعو.راون عمج يف نوعو رون : لاقيف «واولاو نيتمضلا عامتجال

 : ديزني دعبل اة رعتلا

 روس تاعماللا فكألا يفو

 - «ضييو ريغ لاق «لسرو بتك : لاق نم حيحصلاك وهف ءايلا نم ناك نإو
: : 1 000 )0 
 1« ضيبو ريغ لاق لسرو بتك لاق نمو ءضويبو رويغ عمج يف

 .1أة ص(1)

 . 555535١ قئافلا (؟)

 . 758٠١ ص لصممل !ةرفشز

 ااا د



 تناك اذإ الإ ضويب ةجاجد : لقت الو » :هلوقب اذهل حراشلا ضرع دقو

 تاوذ هبشت الكل ءايلا كيرحت نم دال ءضيب ضويب عمجو . ضيبلا ةريثك
 اذه لثم يف واولا نكست كنأل . . . ريغ موقو ءروُيَغ لجر :لوقت امك ءواولا

 تلقثتسا ةمضلا نأ الإ «لعُف لصألا يف وه نوع ةوسنو «ناوع ةأرما :كلوقك

 : لئاقلا لوق يف وهو ًاكرحم رعشلا يف ءاج دقو « تنكسف واولا ىلع
5 0 

 ١ "نون كايف تنك و

 . كانه رصتخاو انه لصف هنأ ديب ءدحاو يأرلاو نايراقتم ناصنلاف

 الإ ئاغلا نورمأي نوداكي الو » : رمألا مال فذح ىف هلوق كلذكو

 ري نا م اس < - 0 0 ١ ِي نسا نس هاما 9 مل ا
 الابت ريما نسم تقخت اماذإ لك كسفنن دفت دمحم - 5 دي 5 5 ا 12 9 5 * م * سبا

 م رع 2 2 52

 . لا ىف

 . ةروسكم يهو «ديز لعفيل كلوق وحن رمألا مالو ١ : لصفملا يف لاقو

 رعشلا ةرورض يف اهفذح ءاج دقو 1 هئافو فضعلا واو دنع اهنيكست زوجيو

 ظ : لاق

 060 لم نت - ٠ 0 0 20- 5 م

 ند 000 نم 2 كتل كيس ديب

 ص(1) 52097 -2١08.

 . 1١١ ص قباسلا (5)

 . 517/5 فاشكلا رظني « "”؟7ص لصفملا (*)

8 - 



 :بولسألا قافتاو هتارابع

 ضرع يف هتقيرط فرعتل هتافلؤم ضعب يف يرشخمزلا تارابع تعبت

 ةبولتلا يو يرد كلر انجبت يرانا يفئانعس كرمي هاه يمقتو ةروقلل [:دألا

 اذه ةدام نم اهتدام برقت يتلا هبتك يف هتقيرطو يرشخمزلا بولسأو حراشلا اذه.

 ضعب يف ةدراولا تازابعلا ضعب تدجو لب «ًاريبك ًاهباشت تدجوف «باتكلا
 ًامامت ةقفتم ءاهريغو «راربألا عيبرو «ةغالبلا ساسأو «فاشكلاو «قئافلاك هتافلؤم

 .اهضعب تابثإ تيأتراف « حرشلا اذه ءانثأ يف درو ام عم

 نئربلا: اهوحنو بالكلاو دئاصلا ريغ ريطلا نمو » :حيصفلا حراش لاق

 7016 ةاسلا ينور نأ ثا

 رئاطلا نمو :  لوقي ثيح يرشخمزلا تافلؤم ضعب يف هسفن صّنلا ءاجو

 0 اهلك عابسلا يف نثربلا زوجيو «نئربلا :اهوحنو بالكلاو دئاصلا ريغ

 يهف ةبسحكلاو ةنابسحلا اًمأو . . ( 1 يبل انالدلا يس برام ءلاقو

 ا لاقي ؛نابسحملا عمجلاو مَأ نم ةريغصلا ةداسولا

 1 ةريركا اه كأ مهن فار عامك تارت

 هومركأ ام :يأ مهَفّيَض اوبسَح ام . . .» :'*”قئافلا يف يرشخمزلا لاقو

 نم نأ ؛ًاضيأ ةبسحملا :اهل لاقيو ؛ةريغصلا ةداسولا يهو «ةنابّسُحلا نم هلصأو

 . « اهيلع سلجأ مركأ

 لاف( هلرتم ىف لحرلا توعضتسالا «تزغت لاول يعحمتتا# نطو

 :ىلاعت هلوق هنمو هنا فشل ردكعلا ةرّصاحم هنمو «عنملاو سّبَحلا :رصتلاو

 ١( ص7٠0١5.

 ؟09/ص بختنملا رئادلا ردلا (؟) .

 )*( ص 555 .

 ا
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 اذإ : هتيطخ ىف لجرلا رصخحو « تفقاض : يأ ' 76 مهرودص ترصح مُكوءاَجوأ) : 2 رع رع 5 0 را ار اك 1 5 لا رق سا هش

 امأف . . . نطبلا سابتحا :رصلاو . . . . اهيف ذوفنلا نم عنم هّنأك ءهيلع جر
 نأ يٍظ 5 رلا مارس ست 8 5 5 تاه ٠ صا 3

 > ظ ظ : لاق

 كوحف فت صحا وأ انيباكلغ تدعات نوكت نأ قيل رجهاافو
200 
0 

 دنع يرشخمزلل فاشكلا يف اهريسفتو ةدالا ضرع ةقيرطو بولسألا دجنو

 ”رمأ هعنم اذإ :نالف رصحأ :لاقي » :هلاق امو "4 مترصحأ نإف ] : ىلاعت هلوقل هنايب 2 5 ىلا“ ب له 8 + :

 ذا

 لويعش كاب رفحا نال تاجا تدعايبت نوكت نأ ىليل رجه امو

 امهو . . .ريصحلا سبحملل ليق هنمو نجس وأ يضُْللا نع ودع هسبح اذإ رصحو

2.1 : 3 

 لوق - (يرآوُحلا وهو) : بلع لوق نايب دنع  حرشلا اذه يف ًاضيأ درو امتو

 دن و هنيف نيب زا سجن وق ان وو ةلطو دل 11 قار ركل هاو موا هيكل وت
 : 5 ب 50 : لاس 5 هلا رع
 يف وهو نييراوحلا :نوراصقلا يمس اذه نمو .هتضيب : ءيشلا تروح

 لجرلا ةصاخ يمس مث : انينونشس 5 «بايشلا نوروَحَي مهنأل «نارقلا

 ال هيبشتلا ىلع ًاذإ وهف . مالّسلا هيلع ىسيع صاوخ اوناك َنييراوحلا نآل ؛ هيراوح

 : لاق ؛ قيقحتلا ىلع

 حباونلا بالكلا الإ انكبت الو انتر كيسا راوحلا لش

 ,.(ة١٠) ءاستلا )١(

 8١1١86٠ ١. ص (5)

 . )١155( ةرقبلا (؟)

 . (؟0/) ةرقبلا(5)

 . 755/1١ فاشكلا(5)



 َورُب سمّششلا ىلإ نزربي ال نهنأل ؛ ٌنهضايبل راصمألا ءاسن تايراوحلاو
 1 ا

 فاشكلا نم نيعضوم يف تارابعلا ضعب قباطتو هسفن بولسألا دجنو
 مين رك هيدب نواظو هنيقللا يمحو اهم تلق نق: ثمود هر خمول

 هيبشتلا : تلق ؟ 4 هللا ىلإ يراصنأ نم » هيلع هللا تاولص ىسيع لوقب ًاراصنأ

 نويراوحلا ناك امك هللا راصنأ اونوك :دارملاو .حصي هيلعو « ىنعملا ىلع لومحم

 ضايبلا وهو روحلا نم .هؤاصلخو هيفص لجرلا يراوحو . . . ىسيع راصنأ

 تايعلا نوروع ةضرااعفا اونانك لفتو دن كر دلا قراري اورج نضل
00 

 ليق هنمو .هتصلاخو هتوفص : لجرلا يراوحو  :رخآلا عضوملا يف لاقو
 : لاق نهتفاظنو نهناولأ صولخل تايراوحلا تايرضحلل

 حباونلا بالكلا الإ انكبتالو 22 انريغ نيكبي تايراوحلل لقف
 ةرفإ

.2( 1 

 بيساو فنا لاق ( مصخ وه : لوقت ) : بلعث لوقل هنايب دنعو

 اذه : تلق اذإ كنآل : فصولا يف ةغلابملا هتدئافو ءردصملاب لعافلا فصت

 ا . . رئازو رورو «مئانو مون كلذكو «مئاص : كلوق نم غبأ ناك ءموص

 ةرك وهو لاتقلا مُكيلع بنا ةيآلل هريسفت دنع فاشكلا يف ءاجو

 ردصملا عضو ىلع ةهاركلا ىنعمب نوكي نأ امإ . . .» :يرشخمزلا لوق 004 .. كل

 : اهلوقك ةغلابم فصولا عضوم

 رابدإو لابقإي هاهمنإف

 )١( ص 560١ه .

 ) )5فاشكلا 5/٠١١

  5اعلا 2

 )4(صصر١اه".

 . (515) ةرقملا (2)

 تاكعاع



 ىنعمب ًالعف نوكي نأ امإو هل مهتهارك طرفل ؛ةهارك هسفن يف هنأك
 000 اح و / :
 3 (. . .مكل هوركم وهو : يأ ءزوبخملا ىنعمب زبخلاك ءلوعفم

 ضعب ىلإ باتكلا ةيشاح ىف ترشأ دقو « ةريثك بناجلا اذه ىلع ةلثمألاو
 عضاوملا هذه

 : هدهاوش

 نآرقلاب لدتسي ناك دّقف «ةددعتم دهاوشب باتكلا اذه يف حراشلا دهشتسا

 رعشلا حيصف نم ليق امو ,مهمكحو برعلا لاوقأو «فيرشلا ثيدحلاو « ميركلا

 تافلؤم يف اهلج تدجو دقو . صامن ثحبم يف هل ضرعأس ام اذهو .رشنلاو

 يف قئافلاو «ميركلا نآرقلا ريسفت يف فاشكلا هباتك اهنم صمخأو .يرشخمزلا

 اهدجأ ال دهاوشلا ضعب نإ لب «ةغالبلا ساسأو «راربألا عيبرو «ثيدحلا بيرغ

 لعلو «باتكلا ةيشاح ىف هتافلؤم نم اهجيرخت ىلإ ترشأ دقو .هتافلؤم يف الإ

 عضوملا اذه يف اهراركت نع ينغي كاذ

 اذه يف ةدوجوملا اهسفن ةياورلاب نوكت ام ابلاغ دهاوشلا نأ امك

 . رداصملا ضعب يف اهتياور فالتخا عم «ةيرعش مأ ةيرثن تناكأ ءاوس «باتكلا

 اهتدجوو «تاءارقلا بتك رثكأ يف اهدجأ مل هينآرقلا تاءارقلا ضعب نإ لب

 هدروأ أم ىلع دهشتسا (ببح) ةملك هريسفت دنع هركذ ام اهنمو «فاشكلا ىف

 . 2274 هللا مكببحي ينوعبتاف # :هينارقلا ةءارقلاب

 ارا راسا رت يرعلا امر يما يحسب

 5252 ا ببطللا هيباتتك يف الإ ةياورلا هذه دجأ
 0 . بغ نم رصقأ » هتور لاثمألا

 ' ١١6 ص لصفملا رظنيو .”ة5/١ فاشكلا(١)

 ,  باتكلا اذه نم ١5١ صو ء 575/1١ فاشكلا رظنيو « (1)نارمع لآ (؟)

 . 5م )1١5/

 . (أمظ) ةدام (5)

 . 511/7 لاثمألا عمجمو انا ودا لاثملا ليبس ىلع رظني (0)

 مك



 : هلازتعا

  دمحأ روتكدلا حضو دقو هلزتعملا سوءر دحأ يرشخمزلا نأ كشال

 ميركلا نآرقلا تايآل تاليوأت نم فاشكلا يف دروام ىلع ًادنتسُم '”هلازتعا يفوحلا

 . كلذ نايب انافك دقو . مهتادقتعم لوصأ نم ىه

 دورو هدقتعم ىلع لدي ء يلزتعم وهف . حراشلا دقتعم نايب انه انينعي يذلاو

 لجر ).:ببلعت لوقل هنايب دنع هركذ ام اهنمو باتكلا اذه ايانث ىف ءارآلا ضعب

 تافص نم وهو ءامظعلا همظاعتي ال يذلا داوجلاو » :لاق ثيح ( دوجلا نيب داوج

 هللاو «ءاطعلا دنع هردص حرشني نم يخسلا نأل ؛يخس :لاقي الو . ىلاعت هللا

 راكتإ يف فورعم هلزتعملا بهذمو 7”( ةفصلا هذه هيلع زوجت سفن يذب سيل

 سفنلا هتاذل هنأش لج هللا تبثأ ثيح هيلع دودرم اذه هلوقو «هتافصو هللا ءامسأ

 ا"! كسْفَل يف ام مّلْعأ آلَو يسن يف ام ُمَلْعَت ١  مالسلا هيلع ىسيع نع لاق امنيح

 ةيآلا هريسفت دنع فاشكلا يف ءاجو هريغو اذه ىف ليوأتلا وه هلزتعملا دقتعم نكلو

 ملعأ الو يمولعم ملعت : ىنعملاو « يِبلق يف :يسفن يف ..» :هلوق ةقباسلا

 يف هلوقل كسفن يف : ليقف . . . .ةلكاشملا قيرط مالكلاب كلس هنكلو «كمولعم

 ظ الا

 نسحلا رثألا :  ًاضيأ -عباصألاو ...» :هلوق ًاضيأ هب لدتسُي امو

 هيوري يذلا ربخلا ليوأت ليوأتلا اذه ىلعو أدي ىّمسُت امك ءًاعبصإ ىمست ةمعّتلاو

 . 7*2«. هللا عباصأ نم نيعبصإ نيب نمؤملا ” نأ وهو . حص نإ «ةيوشحلا

 . ةلزتعملا بهذم وه اذه ةمعنلاب ديلاو عبصإلا هليوأتف

 . 1١5 ص ىلإ 7١١ص نم يرشخمزلا رظني ْ )١(

 5٠١.559. ص(5) ؤ

 . ١315 هدئاملا (") ظ

 . 508/1١ فاشكلا (:) |5

 56١٠.5:55. ص (0) ظ

 - م#



 - « حص نإ ةيوشحلا هيوري يذلا ربخلا ليوأت ليوأتلا اذه ىلعو ١ :هلوق اًمأ

 .ةّنسلا لهأ ىلع هقالطإ عدبلا لهأ نم مهريغو ةلزتعملا داتعا بقل ةّيوشحلا :هلوقف

 نلغ لاني: ههيعدم بعلي حراشلاو +"! "ةيردتلا نيم نروةرسب ةلوخنلا نأ امك
 . ايه اره رك قات ةريقلاو# : هلوق كلذ

 هللا ردق نم ءيش لك نأب نونمؤي مهنأل ؛ةّنسلا لهأ ىلع ةلزتعملا اهقلطيو

 . هريغ وأ ناسنإلا لمع نم كلذ ناك ءاوس

 كلذ اوجرخأف «دابعلا لاعفأ قلخ راكنإ ىلع ظفللا اذه نوقلطي ةنسلا لهأو

 لاق امك «ةمئألاو ةباحصلا مالك يف مومذملا وه اذهو ءهقلخو هللا ةردق نع

 :فنأ رمألا نأو ءردق ال هنأ نومعزي ١ : هل ليق امل امهنع هللا يضر رمع نبا
 (9) سون سلا سءا »ف ع أ
 ( ءارب ينم مهنأو «ءيرب مهنم ينا مهربخ

 )١( ص يفوحلا روتكدلل يرشخمزلا ١844 .
 ,.؟ةةهص(؟)

 . اهدعب امف ١560 ص يطلملل درلاو هيبنتلا رظني ديزمللو . ١5 ص ةيواحطلا حرش رظني (")

 ترا



 :فاطملاةياهن

 تافلؤم يف ام عم ًامامت ةقفتم باتكلا اذه يف ةدراولا ءارآلا عيمج نكت مل

 ضعب يق هئارآ نع فلتخت دج ةليلق ءارآ باتكلا اذه يف درو دف «يرشخمزلا

 ٠ . اهنمو هتافلؤم

 نع لاق (حبصلا قرفو حبصلا قلف نم نيبأ وه) بلعث لوقل هحرش دنع- ١
 ناك اذإ هسفن ىلإو هتعن ىلإ ءيشلا فيضأ دقو :حبصلا : قلفلاو 7 : ةفاضإلا هذه

 يه ةئجلاو ؛ءارضخلا ةنج : مهلوق كلذ نم . تعنلا ىرجم يرجي وأ ًاتعن امهدحأ

 يه ةالصلاو « ىلوألا ةالصو ءعماجلا وه دجسملاو .عماجلا دجسمو ءءارضخلا

 ٠ 77 دج تع رك ىف ةناضإلاو زعل نادويقلزألا

 ل كتريضرلا ةقانف وسبا ( : ةلأسملا هذه نع هلوق لّصفملا يف ءاجو

 « دعس و ىلرألا ةةالسوروةرخخالا راق الا و:هاوق هوم ل | ةفنضل ا الزر عقم

 ةالصو «ةرخألا ةايحلا راد ليوأت ىلع .«ءاقمحلا ةلقبو «يبرغلا بناجو « عماجلا

 ةبحلا ةلقبو «يبرغلا ناكملا بتاجو «عماجلا تقولا دجسمو «ىلوألا ةعاسلا

 0 ظ ا الا

 نإو «لامعتسالا يف نسح كلذ نأ ةفاضإلا نسحب ينعي حراشلا لعلو

 هنإف ءرخأآلا صنلا يف هركذ ام فالخب «سايقلا هيضتقي ام فالخ ىلع ىرج

 يه ةفصلاو ءهسفن ىلإ ءيشلا ةفاضإ عنمت يتلا وحنلا لوصأ ىلع ليوأتو جيرخت

 . ةقباطم ةلالد ثدحلاو تاذلا ىلع لدت اهنأل ؛فوصوملا

 لوقي نم لوق سيلو » : هلوق يف اذه لثمتي . ةفاضإلا هذه لاله وبأ عنم امك

 يناثلا يف لوألا لوخد بجوت ةفاضإلا نأل ؛ءيشب هتعن ىلإ ءيشلا ةفاضإ هذه

 هريغف .هضعب وأ هريغ ىلإ ألإ ءيشلا ةفاضإ زوجي الو . . . . هنمض .يف نوكي ىتح

 )١( ص رظناو ,7586-3587ص 555 1١5 .

 . 5١ ص لصفملا (؟)
 هل 86



 اللا .اهذ

 لاوقأ ًانّيبم « لئاسم نم باتكلا هاوتحا ام نمض ةلأسملا هذهل ضرعأسو

 .ءاملعلا

 اهلصأ قبتز يف زمهلا : مهضعب لاق » : لاق (قبتز) ةملكل هحرش دنعو - ؟

 ام ناك ول هنآل ؛ كلذ يف طلغو «قوزم تيبو ءيشلا تقوز : مهلوقب جتحاو واو

 . 76 شقنلا قيوزتل لإ كلذ اولوقي ملو «قّوزم مهرد :اولاقل هيلإ بهذ
 ىنعمب قوزمو قّيأزم مهرد :لاقي . ..» : هلوق ةغالبلا ساسأ يف ءاجو

 . 7« هغابصأ يف هلعجي شقانلا نأل ؛شوقتلاب اهونيز :دجاسملا اوقوز : هنمو

 عجري ءاملعلا نم ًاريثك نآل ؛هل باتكلا ةبسن يف ناحدقي ال نييأرلا نأ ىرأو ]

 يرشخمرلا لعلف «ًادج ةريثك بناجلا اذه ىلع ةلثمألاو «هبتك ضعب يف هلاق امع

 . هيف عمجلا نكمي اميف نيتلأسملا يف يأرلا فالتخا نم ركذ ام نألو .امهنع عجر

 ينكلو .ةقلتخملاو ةقفنملا ءارآلا عيمج تيصقتسا يننأ انه يعدأ الو

 اهلباقي امو «باتكلا اذه يف ةرهاظلا ءارآلا نع ثحبلا يف ناكمإلا ردق تدهتجا

 . ىرخألا هتافلؤم يف

 نأ نيقيلا ةجرد نم برقي ًاناحجر يدنع حجرت هنإف ةقباسلا ةلدآلا هذه دعبو

 وهامنإو «يزاوهألل الو يركسعلا لاله يبأل سيل انيديأ نيب يذلا باتكلا اذه

 ةقباسلا:نئارقلا هيلإ ريشتام وهو ءيرشخمزلا رمعع نب دومحم مساقلا يبأل
 بتار دمحأ /خيشلا لاق املك الإ ةبسنلا هذه فاطم ةياهن يف لوقأ الو ةعمتجم

 نم ًانظ نوكي نأ ودعي ال نئارق نم يدل عمتجا ام » نإ هيلع هللا ةمحر  خافنلا

 )١( ص هغللا يف قورفلا 08

 )( ص 525.

 ) )9(قوز) ةدام .

 مآ



 د اح ؛«ناحجرلا ةبترم ىلإ يدنع عفتري « نطظلا

 8 أ "«نيقيلاب كشلا عطقتو حيحصلا ةمسا لمحت باتكلا نم ةميلس ةخسن

 9 « لصٌملا هتبتك اميف تبراق دق تنك نإو «هيلإ انيهذ ام دك وتالي اجاةلذا رويط

 نكت نإو «لجو زع هللا نم قيفوتب الإ كلذ امف ةبسنلا هذه يف تبصأ تنك

 ىلإ لوصولا ليبس يف هتعاطتسا ردق دهتجا ملع بلاط الإ انأ امف ىرخألا

 . ةقيقحلا
0 

 بوسنملا نآر قلا بارعإ باتك ةبسن قيقحت / نع قش قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجمب رشُن هل ثحب يف (1)

 . م 135 /ه ١157 ماع( 54 5/4 ) دلجملا - جاجزلا ىلإ

 ملال د





 فلؤملا ةمجرت : يناثلا لصفلا

 : لمشيو

 هتينكو هبسنو همسا : لوألا ثحبللا

 ظ هذيمالتو هخويش : يناثلا ثحبللا

 هتافلؤم : ثلاثلا ثحبملا

 هيف ءاملعلا ءارآ : عبارلا ثحبملا

 ا





 : هتينكو هبسنو همسأ : لوألا ثحبلا

 زجوم لكشب كلذو يرشخمزلاب فيرعتلا ىلإ نطوملا اذه يف ريشأ نأ دوأ
 ظ . هل تدرفأ ىتلا '7١تاساردلا ةرثكل ًارظن

 بقل «مساقلا وبأ هتينكو 7 يرفتسلا ةزيحا دروع هد ةويحموف

 ظ . ؟9هيلع

 :ةرصع ءارمأب هتلصو هتأشانو هدلوم

 عباسلا ءاعبرألا موي مزراوخ قرف ىدحإرشخمرب يرشخمزلا دلو

 20 ع 1 -ٍ .
 0 هئامعبرأو نيتسو عبس ةنس بجر نم نيرشعلاو

 ىفطصم روتكدلل «هزاجعإ نايبو نآرقلا ريسفت يف يرشخمزلا جهنم :تاساردلا هذه نيب نم )١(

 سفن نم ىلوألا هتعبط تردص دقو « ١1485 رصم فراعملا راد «ةثلاثلا ةعبطلا ينيوجلا يواصلا

 . ةيردنكسألا ةعماجب بادآلا ةيلك ىلإ تمدق ريتسجام ةلاسر وهو م1464 ماعرادلا

 «باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا «ةيناثلا ةعبطلا يفوحلا دمحأ نب دمحم روتكدلل يرشخمزلاو

 ةيوحنلا تاساردلاو .ةرهاقلا «يبزعلا نايبلا ةنحجل ةعبطم غ1473١ ْماع ىلوألا هتعبط تردصو
 ةعابطلل ريدقتلا راد «ىلوألا ةعبطلا «يئارماسلا لضاف روتكدلل ءيرشخمزلا دنع ةيوغللاو

 ةعماج ىلإ تمّدُق هاروتكد ةلاسر هلصأو ؛م 1970ه 1784 دادغب «عيزوتلاو رشنلاو
 ةفاقثلا راد «يزاريشلا هداز هللا ةيآ ىضترم روتكدلل .ًارسفمو ًايوغل يرشخمزلاَو .دادغب

 .ةرهاقلا ةعماجي بادآلا ةيلك ىلإ تمّدُق ريتسجام ةلاسر هلصأ يف ناكو «م141/9 رشنلاو ةعابطلل

 «يمالسإلا بتكملا «ىلوألا ةعبطلا «هتاحش ايركزل «قيبطتلاو ةيرظنلا نيب يرشخمزلا وحتو
 م تع 3 0 .م19816-ه 15401/ قشمد

 )١( ؟« يرشخمزلا رمع نب دمحم نب رمع نب دومحم » : ءابدألا مجعمو هاورلا هابنإ يف .

 تايفوو 2597/5 باسنألاو ١775/15 ءابدألا مجعمو +776 /” هاورلا هابنإ يف هرابخأ 4هف

 . ؟ا/84 /؟ ةاعولا ةيغبو ١58« /6 نايعألا

 ظ ْ ١71/19 ءابدألا مجعم (4)

"3 



 غلب امدنعو ءاهئانبأ نيب عرعرتو ًاشنف ءهيرقلا هذه يف ىلوألا هتايح أدبو
 ةباثم ١ يناماسلا دهعلا ندل نم يهو «ملعلا بلطل ١7 ىراخب ىلإ لحر ميلعتلا نس

 . 276 ضرألا ءابدأ موجت علطمو نامزلا دارفأ عمجمو ءكلملا ةبعكو .دجملا

 حدمو «كاذنآ ماكحلاو ةالولا نم ددعب لاصتالا يرشخمزلا لواح

 ىلع حتفلا وبأ » ةلودلا ريجمو كلملا ماظن مهنيب نمو «رعشلا نم .تايبأب مهضعب

 ناطلسلا دهع يف ءاشنإلا ناويد ىلع ةلودلا جاتو:بئان يناتسدرألا نيسحلا نب

 بهذملا يلزتعم ناك هنأل ؛دارأ امم هنكمي مل كلملا ماظن نكلو 7( هاشكلم حتفلا يبأ

 نم يرشخمزلا نيكمت مدع ببس فالتخالا اذه لعلو ءأينس ناك كلملا ماظنو

 .هاغتبم ىلع لوصحلا

 مجارتلا بتك تلقانت دقو . هيلجر ىدحإ عطق هتلوفط نع ىوري ام زربأ نمو

 هلجر يف ناك حرج ببسب اهنإ لاق نم مهنمف ؛كلذ بابسأ اودروأو هّصقلا هذه
 بلط يف هتالجر نم ةلجر يف هباصأ يذلا دربلا ببسي هنأ اوركذ نورخآو

 . 47 هلغلا

 دقف «يملعلا ليصحتلا ليبس يف راطقألا نم ديدعلا ىلإ هابص يف لحر دقو

 نم اهريغو زاجحلا ىلإ مث «قارعلا ىلإ جرخو :يناعمسلا نامز يف ورم درو
 . 2ناولبلا

 . ؟52 /:؟ نايعألا تايقو(١)

 ظ . 77/5 رهدلا ةميتي(؟)

 ةصق ادروأ دقو «ءاهدعب امف 45ص ًارسفمو ًايوغل يرشخمزلاو اهدعب امف 77/ص يرشخمزلا (”)
 1 مب يفتكأف , مهل هباطخ يف يرشخمزلا اهلاق يتلا راعشألاب نيلدتسم هريغو كلملا ماظن عم هتريس

 1 هادروأ

 . 5748 /* هاورلا هابنإ (8)

 . 597/5 باسنألا (6)

 ت3



 هذيمالتو هخويش : يناثلا ثحبملا

 هتايح ةيادب يف مهيديأ ىلع يرشخمزلا ذملت نم مجارتلا بتك انل ددحت مل

 . ةرتفلا هذه يف ةنيعم ةدلب يف هرارقتسا مدع اذه درم نأ ملعأ هللاو-ودبيو

 ريرج نب دومحم رضم يبأ ىلع ذملت هنأ نوركذي يرشخمزلل نومجرتملاو
 ديرف بّقلي ناك ١ و «بدألا هنع ذخأف (ه 001) ةنس ىفوتملا ّىناهبصألا ىبَضلا

 لثملا هب برضي .«بطلاو وحنلاو ةغللا ملع يف هناوأو هرهد ديحو ناكو « رصعلا

 مهنم وحنلاو ةغللا يف رباكألا نم ةعامج هيلع جرخت . . . لئاضفلا عاونأ يف
 ١ ” أعم

 5-7 : - . ء(١ * 0 3 ٠
 رفظملا نب نسحلا يلع وبأ  باتكلا ةبسن يف ' !هركذ قبس امك  هخويش نمو

 . يروباسينلا

 دعس يبأ نمو يثراحلا رصن روصنم يبأ مالسإلا خيش » نم عمس امك

 ا ( ىناقَشلا

 نم دادغبب عمسو لحر# : لاقف يبهذلا هركذ رطبلا نب رصُن : ًاضيأ مهنمو

 6 هريغو رطبلا نب رصّن

 ةمالعلا ١ يبهذلا هنع لاق .يناغمادلا هللادبع يبأ عم دادغبب عمتجا امك

 دمحم نب يلع نب دمحم هللادبع وبأ ةاضقلا يضاق «قارعلا ىتفم «عزابلا

 . (« باش دادغب مدقو ناسارخب هقفت «يفنحلا يناغمادلا . . باهولادبع نب نسح نب

 . 115 2177/15 ءابدألا مجعم (1)

 | . هيافك هيف امب هل انضرع دقف 0١ 2. غ5 ص رظني (؟)

 نيرسفملا تاقبطو 177/١4 ءابدألا مجعم : رظنيو .امهل ةمجرت ىلع هيلإ تعجر اميف فقأ مل (5)

 امأ «« يناتفشلا دعس يبأ نم عمس# : 98/7 هداز ىربك شاطل ةداعسلا حاتفم يفو "7

 . يقيلاوجلا هنأ ركذف يثراحلا روصنم وبأ
 . «رطبلا نب باطخلا يبأ نم عمس هيفو 7١6« /؟ نيرسفملا تاقبطو 157/7٠ ءالبنلا مالعأ ريس (5)
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 نعتسو نامت ةنس نحر ىف تاق( 53 ةنامث دو نيعستو نامث ةنس دلو

 ؟ ًاماع رشع دحأ كاذنآ يرشخمزلا رمع نأ يأ . ؟7١(ه 517/8) ةتامعبرأو

 : ., "7 . هقيدح نم تاداعسلا وبأ غرف ىّتْح يرشخمزلا قطني ملو ءهيلع

 روصنم يبأ خيشلا ىلع ةغللا بتك ضعب أرق يرشخمزلا نأ يطفقلا ركذامك

 . باتكلا ةبسن ىف هل انضرع ام اذهو .اهيف هزيجتسي '7ىقيلاوجلا نبا

 . ةذصألت

 يف نادلبلا نم ريثك ىلإ لحرو «هرافظأ ةموعن ذنم ملعلا يرشخمزلا بلط
 ْ نم هلاشمأ نمو هنم ةدافتسالا ىلع نوصرحبي ملعلا ةبلط ناكو كلذ ليبس

 الإ ًادلب لخد امو «قارعلا دروو ناسارخخ لخد » هنأ ىطغقلا ركذ دقو .ءاملعلا

 : هيدي ىلع ذملت نم نيب نمو اعلا هل اوذملتو هيلع اوعمتجا

 دبع نساحملا وبأ ١- «ناتسربطب يليوطلا هللا دبع نب ليعامسإ نساحملا وبأ ١-١

 ةسملا نينرتماع ورفع بأ د "* .درويبأب زازبلا هللا دبع نب ميحرلا

 «ددقر مس ىشاشلا دومحم نب دمحأ دعس وبأ - 5 ءهرشخمزب راسمسلا

 , 076 مهاوس ةعامجو مزراوخب هيقفلا كلملا دبع نب ناماس رهاط وبأ ©

 ملعو ةغللا هنع ذأ (ه 077) ةنس يفونملا كوجُياب مساقلا يبأ نب دمحمو 1
 هنأ سرا صربيا 1 ١

 ديدعلا هل . خياشملا نيزب بقلي ايوحن ًابيدأ ناك «هناكم هدعب سلجو بارعإلا

 )١( ءابدألا مجعم رظناو 486 «545 / ءالبنلا مالعأ ريس ١717/14 .
 )١( ةاورلا هابنإو «57"7ص ابلآلا ةهزن رظني 7587/7 .

 . 1867/٠١ ءالبتلا مالعأ ريسو ء١77 / ةاورلا هابنإ (*)

 0000 . 775/5 هاورلا هابنإ (5)

 . 748/5 بتاسنألا(6)
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 ءوحنلا يف ناسللا ميوقتو «ليزنتلا حاتفم :اهنيب نم فيناصتلا نم

 ٠ ؟)اهريغو «نايبلاو يناعملا يف ةيادبلاو .بارعإلا يف باجعإلاو
 (57يدألاو وحلا ةمئأ دحأ ىشلبلا فسويوبأ همزلو هل ذملت - ؛

 بدألا أرق يمزراوخلا ينارمعلا ناورم نب دمحأ نب يلع نب دمحم نب يلعو - 8
 ع ءالضفلا خياشملا ةودق «ءابدألا ديس » هنإ توقاي هنع لاق يرشخمزلا ىلع

 هتافلؤم نم ؛ برعلا مالك ضماوغ ىلع علّطملاو «بدألا رارسأب طيحملا

 . ءامسألا قاقتشا باتكو «نآرقلا ريسفت يف باتك «نادلبلاو عضاوملا باتك

 ظ , ؟0(ه )51٠0 ةئامسمخو نيتس ةئس يفوت

 رف ادع كالا راو يتمم نعيش وسيع هب راع نقلا هتعاس | واع

 لا وب وا هر ين يحمل

 ظ 000 , 476. . هنع يرشخمزلا ذخأو «يرشخمزلا نع

 سلا كلل دبع وب متعمد وهو ريس اخو هر اجهتا نيالا ذأ

 . هنم ةزاجنتسالا بلطو «يرعّشلا تنب بنيزو «طاوطولا نيدلا ديشرب وردا
 50 ىريغو يفّلَسلا دمحم نب دمحأ رهاطلا وبأ

 )١( ءابدألا مجعم 0/18 .

 قياسلا(؟) 08/5١ 00

 ) )5قباسلا 18/ 5١اهدعب امف .

 ) )8ظ . 7548/7 هاورلا هاينإ

 ) )6نايعألا تايفو 0/ ٠/ 211/؛ءابدألا مجعمو 5٠١ .
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 : هتافلّؤم :ثلاثلا ثحبملا

 كلذو هتايح ةيادب نم ملعلا بلطو ثحبلاب يرشخمزلا فغش انيب نأ قبس

 ترثك ثيح «هتافلؤم يف ًاحضاو سردلاو عالطالا اذه رثأ دجن ؛مولعلا لج يف

 اذه ىف ريتش انا( طفح اوم يدك ودق نهتم امنع نأ ال[ !؟ اهنا عويض رم تعوم
 يف ًانيعتسم « طوطخملاو ءعوبطملاو اهنم دوقفملا نايب عم تافلؤملا هذه ىلإ نطوملا
 . 217نيثدحملاو ءامدقلا نم بناجلا اذه نع بَتَك نمو «مجارتلا بتكب كلذ

 : ةعوبطملا هتافلؤم : ًةلوأ

 ةرهاقلاب ةيرصملا بتكلا راد ةعبط اهنيب نم تاعبط ةّدع عبط , ةعاللبلا ساشأد 1

 .م1977 -ه1751 «نيدلجم يف

 يف تالاقم نع ةرابع وهو (راصلا حئاصتلا) باشك هلعلو بهذلا قاوطأ - ١

 . حئاصتلاو مكحلاو ظعولا

 يهو (ه 171 5) ريسألا يدنفأ فسوي حرشب ةعبط اهنيب نم تاعبط ةدع عبط

 . ةيسنرفلاو ةيناملألا ىلإ مجرتو . توريب ةثلاثلا ةعبطلا

 م ةرهاتتلا يانا سناوم علو يرسل نبأ ميركل نت ىعتفلا جتنا نأ
 .(ه175)

 هتعبط هذهو ه17/4١ ةنس ةيكلملا سرادملا ةعبطمب عبط .وحنلا يف جذونألا- :

 ليلجلا دبع ينسح روتكدلا قيقحت اهنيب نم ًاققحم تارم ةّدع عبط مث ىلوألا
 .م٠199 ةرهاقلاب بادآلا ةبتكم

 ةداعسلا حاتفمو ١/ ١٠١ طيحملا رحبلاو ء175- 17/19 ءابدألا مجسعم : يف هتافلؤم رظنت )١(

 بادآ خيراتو ١١94/4 بهذلا تارذشو 1 716 /؟ نيرسفملا تاقبطو « 88-5

 . 265-6559 ١/ يمالسإلاو ىبرعلا ثارتلا رئاخذو ء 5. /9 ناديز ىحرجل ةيبرعلا ةغللا

0 



 نديل (فارك يد رفلاس ) :ءانتعاب ىلوألا ةعبطلا عبط .هايملاو هنكمألاو لابجلا- ه

 هايملاو هنكمألا ) ناونعب ةعبط اهنيب نم ىرخأ تاعبط عبطو . م17

 دادغب « نودعسلا ةعبطم « يئارماسلا ميهاربإ روتكدلا قيقحت ( لابجلاو

 .ما4

 ينسحلا رقاب هجيهب ةروتكدلا قيقحتب عبط . ةرربلا ماركلا ةرشعلا صئاصخ 5

 . )٠١( ثارتلا بتك ةلسلس م «مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو

 قيقحتب عبط برعلا تاهيسسشتو تاراعتساو تايانك نم بختنملا رئادلا رّدلا- ب

 يقارعلا يملعلا عمجملا ةلجم يف رشنو . ينسحلا رقاب هجيهب هروتكدلا

 . ؟ 117 ص ىلإ 77 5 ص نمم4 ١(. )دلحملا

 ثحابلا هب مدقتو فيض راتسلا دبع ةساردو قيقحتب عبط . يرشخمزلا ناويد- 4

 . ريتسجاملا ةجرد ىلع هب لصحو ةزهاقلا ةعماجب مولعلا ةيلك ىلإ
 1 3 5 1 0006 58 2 5 8 ع

 ناويد ةسائر يميعنلا ميلس قيقحتب عبط رابخالا صوصنو راربالا عيبر- 1

 . ءازجأ ةعبرأ يف ردصو م٠148 - 1417 دادغب «فاقوألا

 ه175١ ةنس دنهلا يف ىلوألا ةعبطلا عبط .١2”ثيدحلا بيرغ يف قئافلا-٠

 ةرهاقلا ةيناثلا ةعبطلا «يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبط « ميهاربإ لضفلا وبأ

 .ما15ا!ل1١- 8484

- 5 0 5 5 

 ينسحلا رقاب هجيهب هروتكدلا قيقحتب عبط . ضورعلا ملع يف ساطسقلا ١-

 .م11 « فجنلا «نامعنلا ةعبطم

 ةعبطلا «بلحب ةيبرعلا ةبتكملا رشن «هوابق نيدلا رخف روتكدلا قيقحتب عبطو
 .م 19179 -ه111/4 ايروس ىلوألا

 نأ ريغ ثيدحلا بيرغ يف قئافلا مساب توقاي هركذو «755 /ثيدحلا بيرغ مساب يطفقلا هركذ )١(

 . قئافلا وه باتكلا اذه مسا نأ ىلإ رشي مل يرشخمزلا

 تاغ تت



 رقاب ةجيهب ةروتكدلا قيقحتب ترشُن . اهسيمختو ةيضوعبلا ةديصقلا- ١
 .م 1951 دادغب ءذاتسألا ةلجم «ينسحلا

 هشماهبو ليزنتلا هوجو يف ليواقألا نويعو ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا - ١

 دمحأ نيدلا رصانل « لازتعالا نم فشكلا هتمضت اميف فاصنإلا باتك

 «يواحمق قداصلا دمحم هتياور قّقح «يكلاملا يردنكسإلا دمحم نب

 . م1117 ه 141 ةرهافلا « يبخل يبابلا ىفطصم ةعبطم

 راد «ينسحلا رقاب ةجيهب ةروتكدلا قيقحتب ةب عبط «ةيوحنلا لئاسملاب ةاجاحملا

 يجاحألا ) ناونعب يردحلا ىفطصم قيقحتب عبطو .م1941/”* «دادغب «ةيبرتلا

 كلذ ًاللعم باتكلل هتمدقم يف كلذ ًاركاذ ققحملا هركتبا ناونع وهو ( ةيوحنلا

 ..ايروس ؛ يلازخلا ةبتكم رشن 1؟6 رصخنأو رسيأ كلذ نأل » :هلوقب

 عمجملا ةلجم « ينسحلا ةجيهب ةروتكدلا قيقحتب عبط ةداهشلا ةملك يف ةلأسم

 .م1951/ دادغب )١6( دلجم « يقارعلا يملعلا

 دابآ رديح « نام ديعملا دبع دمحم هرشن «برعلا لاثمأ يف ىضقتسملا 5

 ةنس ةيملعلا بتكلا راد هتروصو م5 هينامثعلا فراعملا ةرئاد «نكدلا

 . م11

 .م 1857 جزبيل « نياتش زتف : هرشن يسراف يبرع مجعم ١

 يف رشنو ينسح لا ةجيهب يهب ةروتكدلا قيقحتب عبط :وحنلا يف فلؤملاو درفملا 4

 . 174 ص ىلإ 81ص نم ؛(15) دلجملا « يقارعلا يملعلا عمجللا ةلجم

 حرش يف لضَمْلا باتكب ةليذُم ةعبط اهنيب نم تاعبط ةّدع عبط .لّصَمْْلا 4

 .م 18614 ةئس خورب هرشن دقو . يبلحلا نيدلا ردب دمحمل « « لصفملا تايبأ

 .ه١191١ ةئس ةيردنكسإلاب يقرشلا بكوكلا ةعبطمب ًاضيأ عبطو

 ةئس ةرهاقلاب تعط «ىربكلا حئاصنلا باتك وأ ءيرشخمزلا تاماقم ؟

 ه1

 هددها دلت لل مده دل عسسل سل -348-



 نارهط ةعماج « مامإ مظاك دمحم ديس قيقحتب تعبط بدألا ةمدقم ١

 يناثلاو «ءامسألل هيف ضرع لوألا نيئزج يف عقتو م1450-م17

 ظ . لاعفألل

  ةّدلعرشن مث .م 197/7 ةنس (زنتلوش) ةيانعب رشن غباونلا ملكلا وأ ملكلا غباون 5

 (5) دلجملا .برعلا ةلجم « ينسحلا ةجيهب ةروتكدلا ةرشن اهئيب نم تارم

 ْ .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملا «ضايرلا م١141 رشاعلاو عساتلا زجل

 : هطوطخا هتافلؤم : ًايناث

 تارابعلا ضعبل ةيسراف ةمجرت نع ةرابع .يدتقملا داشرإو يدتبملا ميلعت- ١

 نمض (4704) مقرب ةيرصملا بتكلا رادب ةطوطخم ةخسن هنم .ةيبرعلا

 ظ ظ ظ . عومجم

 عقت (7500) مقر يتب رتسشت ةبتكم يف ةخسن هنم «هقفلا يف لئاسملا سوءر 1١-

 | 000 .هقرو )1١5( يف

 لاقو «لصفملا تالكشم ضعب حرش : ةاعولا ةيغب يفو : لصفملا ىلع حرش

 (155) مقرب نديلب ةخسن هنم لصفملل ًاحرش يرشخمزلل نإ ''!ناملكورب

 ظ . )١105( مقرب انيفو

 بك عومجم نمض وهو لصفملا ىلع ةيشاح نع ةرابع هيلإ راشملا باتكلاو

 يشاوح :لوألا «بتك ةدع ىلع لمتشي عومجم باتك » : ىلوألا هتقرو ىلع

 « . . هنع هللا زواجت همالعلا هللا راج فتئصملل لّصَت

 رمع نب دومحم مساقلا وبأ ةمالعلا هلل راج اهركذ يشاوح هذه » : اهلوأو

 « اهلكشم نايب يف لصفملاب فورعملا هباتك نم عضاوم ىلع هللا همحر يرشخمزلا

 . باتكلا ةياهن ىتح اذكهو ( ةبطخلا ىلع اههنم ركذ ام ) ناونعب كلذ بقعأ مث

 . ( يشاوحلا نم دجو ام رخآ اذه ) هرخآو
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 "”رطس )١5( ةحول لكو ةحول (77) يف نديل نع ةروصملا ةخسنلا هذه عقت
 3-0 5: م ا

 0 . اهنم ءازجأ ضعب سمطلا قحلو ءاهتاحول يف رخآو مدق

 "!هناويد يف هسفن يرشخمزلا كلذ :ركذو «هتايبآل حرش هنأ باوصلاو هي وبيس

 دمحأ ةبتكم يف باتكلا اذه نم ةخسن نأ ينسحلا ةجيهب ةروتكدلا تركذ دقو

 اهرشنو اهقيقحتب موقي هقرو ةثامو ةرشع ىدحإ نم ةفلؤم لوبانتساب ثلاثلا

 «باتكلا اذه رن ملو هللا ةمحر ىلإ لقتتا يذلاو . شيورد هللادبع روتكدلا

 نوكي نأ الإ ةقرو )١١1( يف هيوبيس باتك حرشي نأ لوقعملا نم سيل هّنأ امك

 باتكلا نوكي وأ ؛همتي ملو هيف عرش هنأ وأ .هنم عضاوم ىلع تاقيلعت

 !؟ اصقان

 نمض اهلعل (7 , 7) مقر (774/) مقرب نيلرب يف ةخسن اهنم : ىرخأ دئاصق - ©

 ٍ :عومجم

 . ةيرشبلا ةفرعملا روصقو شرعلا ىلع هللا سولج نع 0 0 ين ةديصق 5

 كذا ايس هانت نا قتللا

 فقأ ملو . ا و وو ا

 . ثحبلا ةرثك عم هيلع

 او فر ايرسالا سليراقام « سبتقملا ةزهنو سنأتسملا ةهزن - م4

 ةيرصملا بتكلا راد يف ةخسن هنم دجوت بارعإلا بيرغ يف بارعألا تكن -4

 تاهيجوتلا يف لئاسرلا نم ةعومجم نع ةرابع وهو «(7١١750)اهمقر

 .ةيبارعإلا

 )١( مقرب يملعلا ثحبلا زكرم هللا اهسرح ةكمب ىرقلا مأ ةعماجب ةروصم ةخسن اهنع )؟١١(

 وحن .
 هناويد (؟) )77( .

 أه



 : (١)هدوقفملا هتافلؤم : ًافلاث

 ىلإ ًائيش اهنع ملعن ال تافنصملا نم ةريبك ةعومجم يرشخمزلل

 لهأ نيب هقفاوملا رصتخمو «ةاورلا ءامسأ هباشتم « سانجألا باتك :ىهو ءنآلا

 ىفاشو «لاثمألا رئاوسو .ةمأسملا ةلاسرو ء«ةحصانلا ةلاسرلاو «ةباحصلاو تيبلا

 مامإلا بقانم يف نامعنلا قئاقح يف نامعنلا قئاقشو «يغفاشلا مالك نم يعلا

 وحنلا يف يلامألاو ءدودحلا مجعمو «لكلا لقعو ءدشانلا ةلاضو «ةفينح يبأ

 ضئارلاو «لئاسرلا ناويدو «بطخ ناويد و «ليثمتلا ناويدو «ريرضلا ةيلستو

 يف جاهنملاو ءرارسألا ةلاسرو «ةغللا رهاوجو «لئاسملا حورو ؛«ضتارفلا يف

 . تافلؤملا نم اهريغو «ةيبرعلا ميمصو ءلوصألا

 دقف «ةيبرعلا ميمص باتك وه تافنصملا هذه نم هدنع فقوتلا دوأ يذلاو

 بتك يقارعلا فحتملا يف ةخسن دوجو ىلإ .2”يئارماسلا لضاف روتكدلا راشأ

 ىلع حرش نم ءزج هنأ هل رهظ باتكلا مسا نم هققحت دعبو «هيبرعلا ميمص :اهيلع
 هذه أطخف (يرشخمزلل ةيبرعلا ميمص) مسالا اذه هيلع عضو بلعث حيصف

 . دوجوملا ءزجلا اذه بحاص انل ددحي ملو «ةيمستلا

 حرش باتكل هتسارد يف زازقلا رابجلا دبع روتكدلا اذهل ضرع دقو

 مقرلا لمحي يوغل عومجم نمض ءزجلا اذه نأ نيبو «نابجلا نبال حيصفلا

 ةقرولا فصوو « باتكلا اذه اهادحإ تاطوطخم عبرأ نمضت دقو )25٠١(.«

 لمحت يتلا فحتملا ةطوطخم ١ نأ ررق مث « اهيلع بتك امو ةخسنلا هذه نم ىلوألا

 حيصف حرش باتك نم ةصقان ةخسن يه امإ يرشخمزلل ةيبرعلا ميمص مسا

 , 20( ناحل ٠ نيال بلعت

 رظنيو 6/<5١-8"71١ ناملكوربز :811/؟نيرسفملا تاقبطت 115/١14 ءابدألا مجعم رظني )١(

 . اهدعب امف 08ص يفوحلا روتكدلل يرشخمزلا باتك يف تافلؤملا هذه نايب

 - ٠١



 ةخسنلا هذه فالغ ىلع(ةيبرعلا ميمص) مسا دورو ببس ثحابلا لّلع دقو

 دنعو « باتكلا اذه نم ةخسن ةعطقلا هذه نأ نظأ تنكو .اهصوصن ضعب دروأو

 امهنيب نأ تدجو طوطخملا اذه يف اهلباقي امب ثحابلا اهدروأ يتلا صوصنلا ةنراقم

 باتك نم هتطوطخم ةخسن نيب نزاوو لباق دقو .ةيوغللا ةداملا لوانت يف ًاقرف

 . ًاقفتم مالكلا ناكف ءزجلا اذه يف درو امو ًالصأ اهلعج يتلا نابحلا نبا

 نود نكلو «ةطوطخملا هذه ةروص ىلع لوصحلا ةدع قرطب تلواح دقو

 .زازقلا رابحجلا دبع روتكدلا هبتك اميف ىتنث عم ء.ىودج

 ترا



 هيلع ءاملعلا ءانث : عبارلا ثحبمملا

721111111 

 نمو «هتياردو هملع ىلع ءاملعلا ىنثأ دقو «مولعلا نيدايم نم ريثك يف تافنصم

 بدألا ملع يف لثملا هب برضي ناك ١ : لاق ثيح يناعمسلا هدروأ ام هنع ليق ام نيب
 4118 ندننلاو

 سي يس سام

 ظ . 217«. . ىتش مولع يف ًاندَمَتم ءلضفلا ريبك «ملعلا

 ماقأ 21211111111 11 1 ا

 حاب كرو داو رادع واب كررت لدداووا ع .مزراوخب

 . لامآلا اياطم

 ةمدقم نم ًاءزج دروأ 01110 | انك

 رهبي يذلا فيصرتلا نم هيلع ىوتحا امو مالكلا اذه ىرت تنأو . .» : فاشكلا

 ريسفت يف رظنلل هتيلهأب هل دهاش وهو «ءاغلبلا هتحاصفب رهقيو « ءابدألا هسنجب
 0 . 247«. . . ناقرفلا فئاطل جارختساو ءنآرقلا

 «ثيدحلاو « ريسفتلا يف ريبكلا مامإلا» :هلوقب ناكلخ نبا همسوو

 هيلإ دشت ٠ عفادم ريغ نم هرصع مامإ ناك ؛نايبلا ملعو ءةغللاو ء وحنلاو

 . 006. . . هئونف يف لاحرلا

 كلذ ةنوُدم انافك دقف ؛ يرشخمزلا ملع نع ليق ام لك نايبل ماقملا عستي الو

 . هتافلؤم قيقحتل اودصت نيذلا وأ ءةلقتسم ةساردب هوصخ نيذلا نوثحابلا كئلوأ

 ] . 556 /8“ ةاورلا ءابنإ رظناو : 731/5 باسنألا (1)

 . ١75/14 ءايدألا مجنعم ()

 . 5557/7 هاورلا هابنإ (*)

 . 4/١ طيحملا رحبلا (8)

 . 128 7/0 نايعألا تايفو (©)

 ت17





 يناثلا بابيلا

 باتكلا ةسساارد

 :ةيلاتلا ةرعلا لمشتو

 . هؤارآو حراشلا جهنم : لوألا لصفلا

 . هلئاسمو باتكلا ةدام : يناثلا لصفلا

 : ثلاثلا لصفلا

 .باتكلا رداصم أ

  .ةدهاوش ب ب ظ

 .باتكلا يف ةيلالدلا رهاوظلا : عبارلا لصفلا

 :ىرخأ حورشو حرشلا اذه نيب ةنزاوملا : سماخلا لصفلا

 . قيقحتلا تامدقم : سداسلا لصفلا





  حراشلا جهنم : لوألا لصفلا
 ظ 1 : لمشيو

 .ةيوغللا ةدالا ضرع يف هجهنم : لوألا ثحببملا

 .هؤارأو هفقاوم : ىناثلا ثحبملا

 هس 0“ 3١





 : باتكلا ةدام ضرع يف حراشلا جهنم : لوألا ثحبللا

 بيلاسأو ؛ةفلتخم جهانم حيصفلا ةدام لوانت يف بلعث حيضف حارشل

 . حيصفلا حورش نيب ةنزاوملاب صاخلا-ثحبملا يف هل ضرعأس ام اذهو «ةددعتم

 : ةيلاتلا طاقنلا يف هجهنم صخلأف «حراشلا جهنم نايب انه انينعي يذلاو

 باتكلا اذه العن ثيح «ةدح ىلع ةملك لك حيصفلا ةمدقم ريسفتب حراشلا أدب ١-

 ظ . ةخسنلا فصول يتسارد دنع هنيبأس ام كلذو .« فلؤملا ةمدقم نم

 ..نيعلا مت تلت تاج ادلب اول فلوق يقزت حصا ترام لراس
  .حيصفلا حارش لج جهنملا اذهب ذخأ دقو قرفلا بابي ءاهتناو

 حيصفلا باوبأ نم باب لك بلعث اهنمض يتلا ةيوغللا داوملا حرش يف ذمخأ - ٠

 دقو « تارابعلا بلغأ يف حيصفلا صنب همازتلا عم ءاهيناعمو اهتاقتشم نيم
 تارابع نم ةرابع حرش مدقي نأك عضاوملا ضعب يف جهنملا اذه نع جرح

 . هحرش نمض بلعث لوق لخدي وأ « '١'ىرخأ ةرابع ىلع حيصفلا

 مورا ا لول : ةيلاتلا قرطلاب حيصفلا ةرابع ىلإ ةراشإلا- 4

 . ةراشإ نود حيصفلا ةرابع حرش يف أدبي وأ «(لوقت) وأ (سابعلا يبأ

 هيوبيسو « ليلخلاك هرمستت نسل يق رعبا لسيف ةظللا ءانلعاءاز] قاهر عنف

 .ةغللا ةمئأ نم مهريغو «يئاسكلاو «ءارفلاو «بيبح نبا سنويو

 يذلا ميركلا نآر قلاب ًاءدب برعلا مالك حيصفب هركذي ام ةيبلاغ ىلع دهشتسي - 5

 لاشمألا وأ .فيرشلا ثيدحلا وأ يبرعلا رعّشلا مث ء ةحاصفلا ةَّمق لثم

 . اذه دهاوشل هيف ضرعأ ًاثحبم درفأسو : مهمكحو برعلا لاوقأو «ةيبرعلا

 . باتكلا

 ١ "14ص رظني (سرفلا بش ) ىلع (رانلاو برحلا لجرلا ب ش) حرش ههيدقتك( .
 لا 00 07



 دقف ةغلاب ةيانع لئابقلا تاغل ركذب حراشلا ىنتعا . برعلا تاغلب فّلؤملا ةيانع -
 مس نيب را

 ظ .ةئيدرلاو ةديجلا تاغللا انييم ءاهباحصأو ةغللا ركذي معألا بلاغلا يف ناك

 رصتقا ةريثك دج بناجلا اذه ىلع ةلثمألاو .هدروي ام ىلع ًادهشتسمو ًالّلعم

 . اهب حراشلا ةيانع نايبل اهضعب ىلع
 . «ةينامي رزو «ةيزاجح ررزاو «تاغل عبرأ هيف ررزاو . .» :هلوق اهنمف هضم للا لل ٍ 500020

 . برعلا مالك حيصفب اهنم لك ىلع دهشتساو حّضو دقو
 ' هئينع تنخيسو ءاملا خس : نولوقي زاجحلا لهأ . . :هلوق ًاضيأ اهنمو

 هثيع تّتْخَسو ءمضلاب ءاملا نحس : نولوقي ميمتو ءاعيمج امهيف مضلاب

 1 لكلاب

 ( ثحشلاو شركلاو حفلا بكل يهو) بلعث لوقل هنايب دنعو

 تاويل نها ةغل يهو ءاهنم يناثلا كيرحتب لوألا ةحوتفم ءامسألا هذه : لاق

 دّبك نولوقيف «يناثلا نوتكسيو اهنم لئاوألا نورسكي مهنإف رضم ىلفسو ميمت امأف

 اذهو ديك لوقيف « يناثلا نكسيو ًاحوتفم لوألا كرتي نم مهنمو . شركو ذخفو

 . 29( تاغللا لقأ

 لعف وأم مسا لكنأل » «ءاملعلا اهَرَوَج دقو ةّماعلا ةغل يه ةريخألا ةغللاو

 زئاج هنم ةرسكلاو ةمضلا فذحف روسكم وأ مومضم هيناثو فرحأ ةئالث ىلع

 زئاج اهلصأ ىلع ةلالدلل ةملكلا لوأ ىلإ ةفوذحملا ةكرحلا كيرحتو . . فيفختلل

 ظ , 40( اضيأ

 ًاسرهف هللا نذإب قحأسو ٠ صوصنلا نم عضوملا اذه يف هتقس امب يفتكأ

 . برعلا تاغل اهيف حراشلا حّضو يتلا تادرفملا نايبل ًاصاخت

 ظ . 88 ص ()

 ) )5ص 9*١ :

 )*( ص ١5 :
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 ءاملع رثكأ جهنم اذهو :هيلع عامسلا هبيلغت عم ةغللا يف سايقلا ًادبمم هذخأ_4

 . ةيبرعلا

 هاري ام بوصي وأ حجريو اهضعب نسحتسيف ءاملعلا ءارآ نم هدروي ام ةشقانم - 4

 نأ دعب ةيلاتلا تارابعلا ًامدختسم ءأطخ هاري ام ىطَخيو ًاياوص وأ احجار

 ( اذك حجارلاو )وأ ( أطخخ وهو )وأ ( يدنع باوصلاو) : ءاملعلا ءارآ دروي

 ءارآب صاخخ ثحبم يف هل ضرعأس امم كلذ وحن وأ ةدوجلاب يأرلا مسي وأ

 . هفقاومو حراشلا

 ٠ هركذي ام ىلع ريظنتلا وأ « ةرابع طبض ةغللا داوم نم ريثك طبض هجهنم نمو .
 وأ ءءاظلاو داضلاك ةسبلملا فورحلا نم ناك اذإ فرحلا نايب وأ ءىرخأ ةملكب

 ظ . ةكرحلاب تاملكلل هطبض

 فقوم تاغللا هذه نم فقو دقو حيصفلا داوم بلغأ يف ةماعلا تاغل نايب ١

 وأ ةدوجلاب ةغللا هذه ىلع مكح وأ ؛هأطخ وأ اهضعب زوج ثيح نكمتملا دقانلا

 يذلا يباوصلا سايقملا مكحلا اذه يف ًاقبطم «برعلا تاغل نم ةغّلل اهتقفاوم

 . لجو زع هللا باتك اهتمدقم يفو «:ةحيصفلا ةيبرعلا دهاوشلا ىلع دنتسي

 ًاصاخ ًاسرهف قحلأو « هللا نذإب_لقتسم ثحبم يف هل ضرعأس ام اذهو

 | . ةماعلا لاوقأل

 ثيداحأ مأ «هينآرق تناكأ ءاوس دهاوش نم هل ضرعي ام حيضوت يف هدارطتسا - ١

 تاءارقلل هنايبو ههيجوت ةلثمأ نمو « مهمكحو برعلا لاثمأ وأ «ةيوبن

 ظ بيفلا ىلع وه امو » : ىلاعت هلوقب هداهشتسا دنع هل ضرعام ةينآرقلا

 انعم لاق داّضلاب أرق نمف « ءاظلاو داّضلاب ئرق 3 : لاق ثيح ..2174 نينَضب

 : رعاشلا لاق ةّمّهتلا : ةنّظلاو مهتم ثم : هانعمف ءاّظلاب أرق نمو ليخَب

 انينض ميم اي كرسب ًارصح اوُفداَصَق ةاشولا ينطَقَسَت ْدَقَلَو

 ْ 0 ظ 1 .(5١)ريوكتلا(١)
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 04 مهرودص ترصح مك وءاج وأ 9 ىلاعت هلوق هنمو ةقلا :رصخلاو

 "ا

 كادازعلا ناي خراسلا ءاجسا مانا يفك ناسا سلا لالخ مل"
 ةملك هنايب يف دارطتسالا مث «فرحلا فالتخا ىلع ءانب ءاهتلالد حيضوتو ةينآرقلا

 .ةحاصفلا بتك ىلعأ نم هيلع داهشتسالاو ءهب ىتأ يذلا دهاشلا يف ( رصحلا )

 ليبس ىلع كلذ نمو ءيرعشلا دهاشلا تاياور ركذ يف درطتسي ناك امك

 : ةصفح يبأ نب ناورم تيبب هداهشتسا لاثملا

 امد ناغلويوأ لاجرمخل امهَدنعَوألإمويرمام

 ايضا اتراك“ دير واس تما

 . ©”«(امد ناغلاي) ىوريو «نتنْلا وهو ( ناجر محل ) ىوريو » : لاق مث
 ءاهنم فرصّتامو اهتاقتشم نايبو ةيوغللا ةداملا حرش يف درطتسي ناك امك .

 ةمدقم يف (سون) ةدام حرشل هنايب كلذ نم درو اممو .هركذي ام ىلع ًادهشتسم

 عمجو «هظفل ريغ ىلع ناسنإ مهدحاو «عمج سانلا ١ :لوقي ثيح حيصفلا

 زع هللا لاق يسانأ لاقي نكلو .هب ظُمَلَتُي الو «نيسانأ :سايقلا ىلع ناسنإلا

 : مالا الإ هاعمجا لا ةرعيوات نقل نانا اًمأف . 24/4 ًاريثك يسانأو ) اد

 يف نوران ينال ف كلدب اوتو كرفت اذ[ سرت فات نو ىناقلا ناجل

 ناسونت اتناك نيتباؤذل ؛كلذ هل ليق ساوُن وبأو ةكرحلا :سوّنلاو . مهتافّرَّصَتَم

 1 وياه ا

 1( هه ةاعشلا 1

 .54-00 ص (؟)

 . #0 ص ()
 . ( :4) ناقرفلا (5)
 . 0 ص ()

 هع 1



 تيبب هداهشتساك دهاشلا يف ةدراولا ةبيرغلا ظافلألا حرشي ناك امك

 : موثلك نب ورمع

 انيرّدلا ٌروُحْلا ةّلجللا فن

 ةلجلاو ةيلعو يلعو «هّيبصو يِبَص : لوقت امك ليلج عمج ةلملا » : لاق مث

 نيرّدلاو راَوم عمّج وهو « لبإلا نم ٌرازغلا :روتلاو «ليإلا ناس : اهب دارأ

 اة كشلا

 ان اس قرارا نتطسلا ورالالا مح رع ل زامل ناو هألاو
 ظ ظ 7 ٌْ ع

 ضعبل ضرع لب باتكلا اذه يف يوغللا بناجلا ىلع حراشلا رصتقي مل - ١7
 دنع اهزريأ نع ثدحتأس «ةيضورعلاو ةيغالبلاو ةيفرصلاو ةيوحنلا لئاسملا

 ظ «تاتكلا لئاسم ةسازد

 هل ضرع دقو « ضو هرعلا يف ًالثم ء ءافكإلاكف ًاضرع اهلوانت يتلا لئاسملا امأ

 أم نيب نمو هيف مهفالخو ءاملعلا فيرعت ًادروم كلذ يف لصف هنكلو ةدحاو ةرم

 ءاوقإلاو رعشلا يف ءافكإلا :ورمع وبأ لاق «ءافكإلا يف اوفلتخاو » :هلوق ءاج

 عفرلاب ةيفاق تلق اذإ كلذو يفاوقلا بارعإ تر ل ندم ووو موج

 : لئاقلا لوقك «رجلاب ىرخألاو

 لْفَباِهَلَلَجَت سارفأةليلس ةيرعةرهم الإدنه لهو

 لحفلا لبق نمففارقإكينإو 2 ىرحلابف ايركأر هُم ْتَجَتتْنِإف
 رمال لوف وج لاقل نور اعق دان ناكل 1 يسرا كار

 راهطألا بقاوع هل ا نب كلام لتقم دعبفأ

 ميملاب ةيفاق نوكت نأ وهو «يفاوقلا لادبإ رعشلا يف : ءافكإلا : برطُف لاق

 اي كلذ ريغ وأ نونلاب ىرخأو
 . 6١ ع (0)

 . ١78 ءاالا"ص(5؟)

 ت11



 باتكل عوجرلا نع ينغي امب ءافكإلا حضوو .هريغو دربملا يأرب لدتسا امك

 . دهاوشلا نم ديدعلاب هركذيام ىلع ًالدتسم ءاملعلا ةمئأ ءارأ نيب دقف رخآ

 ًابيصن لئاسملا لقأ نم دعت اهنأ الإ ةيغالبلا لئاسملا ضعبل ضرع كلذكو

 يف ''”ةراعتسالا كلذكو « 7١2عضاوم ةعبس ةبارق يف الإ هيبشتلل ضرعي مل ثيح

 ةيرمتس ومس ل امدقدل نق وع قف ةيزاحلا كانا ذك عيال هئاسامأ

 نإ ًالثم هلوقك ةملكلل يزاجملا مادختسالا اهنم عضوم لك يف ركذ ءًاعضوم

 الو .." « ههجوب هلباق ائيش ىرينأ دارأ نم نأ لصألاو ًازاجم ةيؤرلا ىنعمب < ءاقللا »

 "لا . (؟7بناجلا اذه ىلع ةلثمألا نم رثكتلا ديرأ

 نضع ىلع اين لال دجنالا و: يوك جو اولا ونا ويسرع لاقأب هعبانع ما

 . لب لاثمألل دوقعملا بابلا ىلع رصتقي ملو .اهتبسانم ًائيبمو اهل ًاحراش هدرويام
 صاخلا ثحبملا يف كلذ دروأس . باتتكلا اذه تاحفص لج يفاهل ضرع

 - و

 .الحف ءكخأ 019 43 ل7 لاو د" لالواسص : رظني(1)

 . 100 1399 2155 خم كلم كلل لق ١ 14 ص ا: رظني(؟)

 . ١16 ص (9)

 , اؤم/ كحال .فالال مال + مقا“ ؛ قلم دال اعل ص رظني ديزمللو (8)

 .اهدعب امف : 17/7 رظني.(6)

 د 1١١5-



 هؤارآو هفقاوم : يناثلا ثحبلا
 ا

 .ءاملعلا ءارآ نم حراشلا فقوم : آلوأ

 .اهب درفنا يتلا هؤارآ : ًاينا

- 1١١65 





 : ءاملعلا ءارأ نم حراشلا فيقوم : هل وأ

 وأ ةحورشملا ةيوغللا لئاسملا ةشقانم يف هفلؤم ةيجهنم حرشلا اذه زّيَمي امم

 كما هال دام كالا كلا رن ركذا ايي نع رب نفرح | ناقل ورهرقل نع عبام

 اميف مهنيب فالخلا ركذيو «مهريغو «ديز يبأو .يئاسكلاو «ءارفلاو «هيوبيسو

 . قيلست وا هير بكرت انوذ هةلخ ون ] دل قرع

 لب ءاهنم هاريام بوصي وأ نسحتسي وأ حجريو مهئارآل ضرعي ناك امك

 برعلا مالك عومسم نم دروام ًامكحمو .«كلذ ببس ًاللعم «ءاملعلا ضعب ئطخي

 . هموظنمو هروثنم « ءاحصفلا

 نع نه دفع تالذو اهدنا دبع( هل كاك قي ويسعل دي سلو
 وأ (يدنع باوصلاو) وأ (باوصلا وهو) : لوقي نأك ءاهدروأ يتلا هتارابع

 اهيف ىلجتت يتلا تارابعلا نم كلذ وحنو «.(حيحصب اذه سيلاو (دوجأ لوألاو)

 : يلاتلا وحنلا ىلع هفقوم نايبو . حراشلا ةيصخش

 لاق » : هلوق (لوقلاو حرجلا ينضمأ) :بلعث لوقل هنايب دنع هنع ءاج

 5 ظل تلا ا
 ىنع هنإ :لاقي «فلأ ريغب ينْضَم :لوقي نييوحنلا نم ىضم نم ناكو : سابعلا يبأ

 لاقو «هلامعتسا كرت دقو حيصف مالك يّضٌمو :ورمعوبأ لاق «ءالعلا نب ورمع ابأ

 لوقب جتحاو «حصفأ ضَمْأ : ءارفلا نانو دج ناقعل ىقمأو ريغ : مهضعب

0" 

 هيلع قيلت اقوذ ءافلعلا لاوقأل هضرخغ قئانسلا ىصللا لالخ نيف احا

 ْ ' .مهب حيرصتلا نود مهضعب ىلإ ةراشإلاو

 10 تا ل ا ا

 (عزج) ةدامل هنايب دنع 4175 ص و (نكز) ةدامل هنايب دنع 27” « ١6ص رظني ةلثمألا نم ديزمللو

 . 7817587 ص ءىفلاو لظلا نيب قرفلا هنايب ءانثأ كلذكو

 ل



 عمدت تعمم ةدْيبعوبأو ديز وبأ زوجو « عمت ينيع ْتَعَمَد ١ : هرم

 ك0 . كلذ يعمصألاو يئاسكلا ىبأو

 نع نهرلا َكاَكَف وه » : هلوق ءاملعلا ءارآ دحأل هحيجرت ةلثمأ نمو

 حتفلاب ةغللا ةلقن نم ةعامج ىورو ءرسكلاب ديز وبأ لاقو «ختفلاب يعمصألا

 .نيلجر الإ رسكلاب لوقي نم عمسأ مل :لاق يئاسكلا نعو .ًاعيمج رسكلاو
 .. "76 نهّرلا لقت هب هنأل ؛رسكلاب يدنع سايقلاو

 لدن نم وه :  مهضعب لاقف ليدنملا قاقتشا يف اوفلتمخاو ٠ : هلوق ًاضيأ هنمو

 0بلس اللا الدَت هُلَدْني ءيشلا

 ظ . 7( تبثأ اذهو هَتِلَقَت اذإ : ءيشلا تلدَن نم لب :نورخآ

 اّمأ «ةمئألا دحأل وزع امنود .'؟*”روظنم نباو يرهوجلا هلقن لوألا يأرلاف

 . يرب نبأ نع روظنم نبا اذه ركذف ةعرسلا ىنعمب لدنلا

 لاق (.:هةععدو ذل ومترذو قال و هتيعفو اذكوذ) ةةيلعت لوقل تام ذكفو

 هركذ ام باوصلاو «ةيبرعلاب ملعلا لهأ هيف فلتخا بابلا اذه نأ ملعا » :حراشلا

 ' 2 . 2*9. . فرحألا هذه يف فيرصتلا عانتما ةّلع يف يبارعألا نباو ليلخلا

 ىتح ليلخلاو هيوبيس ذنم ةيبرعلا ءاملع_ حراشلا ركذ امك اذهل ضرع دقو

 ظ . ةرخأتملا نورقلا

 طبري ءيشلا طبر) بلعث لوقل هنايب دنع - ءاملعلا ءارآ نم هباوصب حّرص امو

 ملو لعق لاثم ىلع لعف ءاج اذإ : - هللا همحر - ليلخلا لاق » : هلوق -(طبريو
0 

 هلاق ام باوصلاو «؛كلذك سيلو لعُفَيو لعق هيف تلُق تكش تنئش نإف هلبقتسمب عمست

 )١( ص١7 ةغللا بيذهت يف ءارآلا رظنتو 5857/5 .

 حيصفلا حيحصت رظناو مب١ ص (؟) ) 17١(ككف) حاحصلاو (أ .

 ) )9(لدن) ناسللاو ةغالبلا ساسأ رظنيو . 557ص .
 ) )5(لدت)ناسللاو حاحصلا رظني .

 ص(ه) 5759-7308 .
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 يف هنأل نينا سا وخمس لاو قت | ةعبم لدا ردو هور

 الإ فرعيال كلذ ادعامو ءَلْعَف لبقتسم لْعْفيو ءلعف لبقتسم لصألا

 ظ 0

 ةئز ىلع نوكي يذلا يضاملا لعفلا يف لصألا ْنأ - حضاو وه امك - صنلاو

 عمسي مل اذإ امأ « عومسملا اذهو «لعفي وأ لعفي نيهجو ىلع هلبقتسم ينأي نأ لعَف

 .ءارفلا ركذ امك 27« مهدنع بابل هنا رسكلاب عي ىلع ابنق ٠ برعلا نعمضلا

 . ضرعي ملو «ًاعومسم بابلا اذه نم ناك ام ركذ هللا همحر  ليلخلا لّعلو

 وسب ملال
 يف اذه لثمتي اهريغ ىلع اهلضفيو «ةدوجلاب ءارآلا ضعب مسي ناك كلذكو

 «للذتلا وهو «ناوهلا نم نهو :  ( نهف كوخأ رع اذإ ) : لثملا حرش دنع هلوق

 لوألاو فعَض اذإ : نهي نهو : نم وهو «ءاهلا رسكي نهَق : :مهضعب ىورو

 قحأ 7 اع

 هع نال يق سو ير جلا نااه ولا نأ ناله هانا كفاتو

 مك

 مهتافلؤم يف ءاملعلا لاوقأ عبتتي ناك لب دحلا اذه دنع حراشلا فقي ملو

 يأر فالتخا ًانيبم ًاعضوف نيعستو ةتس نم برقيام هنع لقن دقف «ءارقلا ةصاخو

 ندااة ردهع دفنا ولا ةلأينلا فرخ ل هنتر نش هيلا يقام وق ةارتقلا
 ىنعمب تيفتخا لاقي ال . هبتك ضعب ىف فلتخي ءارفلا لوقو ١... :هلوق

 0 3 00 ا ا ها
 5 ( لحاو ٍذعمب ىفختساو ىفتخا : رخا عضوم ىف لاقو « تيفختس ا

 6 مص (1)

 111 يرسل دعنا قلو نة وم ناس ال هج ج5

 . 5١656 ص ()

 . "هص رظني (8)

 . 5145546 ص (5)

 ك5



 هدجأ ملف رخآلا اًمأ «'7نآرقلا يناعم يف ءارآلا هذه دحأ ىلع تفقو دقو

 اا . "7ناسللا يف هتدجوو «ةعوبطملا هبتك نمض

 داوملل هريسفت ءانثأ اهدروأ يتلا ءارآلا نم حراشلا فقومل تضرع نأ دعبو

 درفت يتلا هئارآ نايبب ينثأ مث ءءاملعلا ضعب ىلع هدودر ىلإ ريشأ نأ ّدوأ «ةيوغللا

 . نييوغللا ءارآل هضرع دعب اهب

 :يديهارفلا دمحأ نب ليلخا نم هفقوم - أ

 اميف هقفاو دقف هادعامو «هيلع حراشلا درو ليلخلا يأرل ''”تضرع نأ قبس ظ

 :ينابيشلا ورمع يبأ نم هفقوم ب

 نوقف لاذلا كققو زا 1 يئاعلا كوتقلاهنانيرداكلا اذه داقتعول نر نقلا نضر

 هنأ ساجشلا نعيقور ديزملا نأ الإ فتلك يهمنا ف سلوا لاق قيع

 الجر تيأر اذإ يّنأ الإ تفقوأ مهمالك يف سيلو «يريغ ْتْفَقَوَو انأ تْقَثَو :لاق

 اذهو ًانسح ناك فوقولا ىلإ كرّيَص :يأ ؟انهاه كفقوأ يذلا ام :هلُتْلُثًافقاو

 هللا لاق كلذ عيمج يف تفقو :لاقي نأ باوصلاو « ؟”ورمع وبأ هعرتخا "سايق

 : ةرتنع لاقو , ؟*14 نولوئسُم مهنإ مهوُفقو» :هناحبس
 م, ىو عار لي نيل يب
 . 2. . .مَوَلَتلا ةجاح يضقأل نَدَف اهنأكو يتّقان اهيف تْقَقَوَف - +

 )١(ينظر : ١975/5 .

 . (امخ) ناسللا (؟)

 . هقباسلا هحفصلا رظني (9)

 . 59+ /” ميلا باتك يف هيأر رظني (5)

 . (؟5) تافاصلا (5)

 .44 875 ص (5)

 ه1



 هباتك يف (تفقوأ) يعمصألا ركنأف « ةلأسملا هذه ءامدقلا نويوغللا نّيِب دقو

 نأ الإ 4 7قطنملا حالصإ يف تيكسلا نبا راكنإلا اذه هنع لقنو :7١2لعفأو لعف

 نأ مالس نب مساقلا ”ديبعوبأ ركذو «يئاسكلا ىلإ ورمع ىبأ يأر بسن ريمخألا

عي ثيح يعمصألا يأرل ةقفاوم آلإ سيل انه حراشلا يأرف
 لئاوأ نم د

 لثم كديب هتسبح ام لكل لاقيو » : لاق هنأ الإ « ةبيتق نبا يأرلا اذه لقن دقو

لوقت «هتفقوأ : كدي ريغب هتسبح امو «فلأ ريغب هتفقو : هريغو ةّبآَدلا
 هتفقوأ : 

للا لقنو 47( ءيش م” لك يف هتفقو : لوقي مهضعبو «رمألا ىلع
 يأرلا اذه يمخ

20 

 : ةديبع يبأ نم هفقوم  ج

 عمجت : ةديبع وبأ لاق ١ : لوقيف نامُهُب ىلع ةمّهَب هعمج يف ةديبع ابأ أطخ

نع اذهو «نالخس ىلع ةّلْخَّس عّمجُت امك نامُهُب ىلع همْهَب
 ةلعف نذل ؛طلغ يد

 نطو نامهُسو مُهَّس : :لاقي امك مهب عمج ًانامهب نكلو «نالعُف ىلع عمجُنال

 ا ( "7 عمجلا عمج نامهبَق « ةّمْهَب عمج مهب :نانطبو

م ةرثك عم «هيلع رثعأ ملف «ةديبع يبأ يأر جيرخت تلواح دقو ْ]
 هيلإ تعجرا

 مسال عمج هنأ دصقي نأ ألإ . عمجلا عمج - ًانامهب نأ ىلع فقأ مل امك « رداصم نم

 . عمجلا

 م نس

 . 75551 ص (5)

 . 01/4 /7 فنصملا بيرغلا رظني (9)

 . 757 ص بتاكلا بدأ ()

 : 1١ ص حيصقلا حرش (5)

 . (لخس) رظنيو (تاماهب) عمجلا عمج نأ سوماقلا يف ()

 . 1257 ص (0)

 ه1 71



 ىورو » :لاق ثيح (ةلفسلا مهو) : مهلوق يف ةديبع يبأ نع ةياور دروأ امك
 . 217« آهجَو هل فرعأ الو ءافلاو نيسلا رسكب ةلفّسلا مه ديبع وبأ

 انعم يس يي ووسسال
 -..:لمسلا لقسمأ

 فلتمخا » : 210111111
 ترعى ذلا هيئاعتملا ةديع ا كرف : اهنم .هوجو ىلع يداولا عزج ريسفت يف

 وه عزجلاف هسا ذة[: اعرب وقرا كعرشا# لاعيدكآل نسينا اتعوالا

 . "70. . عوطقملا

 :تيكسلا نبا نم هفقوم د

 (بلثإلاو بلثألا هيفب) : 172771 1

 هبتشا هنأك « للعفو للْعَف باب يف تيكسلا نبا هلخدأو لعْفإو لَعْفُأ وه . .» :لاقف
0 0 02 

 ءاج «بابلا اذه تحت بلثإلاو بلُثألا هعضو يف ثيكسلا نبا كّكش دقو

 بلثألاو بلثإلا يف كشأ :فسوي وبأ لاق » : يزيربتلا لوق حالصإلا بيذهت يف
 . 217( لَعْفأو لعفإ هبسحأو

 دل الا مرتع 0)هببتق نبا ىلع اذه رمألا ًاضيأ هبتشا دقو

 يف تيكسلا نبا نع ذوصخأم بادتكلا اذه لج نأ ىلع لدي اذهو «تيكسلا نبا
 3-0 . هحالصإ

 )١(4ص 1:51 .

 . 2اله ص (5؟)

 . ٠١7 ص قطنملا حالصإ رظناو . 707 ص ()
 . ؟591//١ قطنملا حالصإ بيذهت (5)

 . 85١ ص بتاكلا بدأ رظني (0)

 ت11



 امهات ون اسست ةزمهلاو لعفأو لعفأ ةنز ىلع بلثإلاو بلثألاف

 دمحم وبأ لاق ؛ :كلانق ضيا نو لما ريس نو للجن بأ تين

 بلثأ نزوف «ةيلصأ ال ةدئاز نوكت نأ ةلثمألا هذه يف ة ةزمهلا سايق » : يسويلطبلا

 1 يلاعت آل لونا

 : بلعث سابعلا يبأ نم هفقوم  ه

 يف كلذ حضتي ءاهيف هدقتناو بلعث ءارآ ضعب حراشلا ضتري مل

 نو ا ا و

 ْ ال . بغلا مث « موي لك درت تناك اذإ :هْفرلا وه

 5252200 لاقف حيصفلا رافسإ يف يورهلا هركذ يأرلا اذهو

 . 7« لخنلا يقس يف هنولمعتسي انو لبإلا يقس يف ثلثلا نولمعتسي
 هرم نع

 تبع اذإ : يم هلوق هريسفت دنع بلعث ىلع هدر ًاضيأ كلذ نمو

 1 تعز سابعلا وبأ لاق دقو ءهّتبع حيصفلا ١ : حراشلا لاق ثيح (هّلعف هيلع

 141 فلا نسبا هيلع

 انماذهو ءسابعلا يبأ يأز ىلع ءاملعلا ءارآ ضعب حراشلا حّجر دقو

 ؤ . ةيوغللا قورفلاب هتيانع يف هحضوأس

 :يناهفصألا رحب ! نب دمحم ملسم يبأ نم هفقوم -و

 نيل نيترش فلا ةلانتاو باقل انزع لة فرم فانا رقالانوب

 يناهفصألا ركنأ ثيح « دحاو ىنعمب لعتفاو لعفأ ءيجم يهو .ةدحاو حراشلا

 )١( قطنملا حالصإ بيذهتو . 101 يضلل حيصقلا حرش ظن .7119/؟باضتقالا 1/1

 ص (؟) 25١.

 . (ثلث) ناسللاو ءا/ أولا ص يمخلل حيصفلا حرش رظناو ( )“١ ةحول (")

 . 7515270 ص (5)
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 لضفلا ولوأ لتأي الو » : ىلاعت هلوقل هنايب دنع لاف «دحاو ىنعمب ناتغيصلا نوكت نأ

 ىتعمب لعتفاو لعفأ برعلا مالك يف ئجي مل هنأل ؛ءاليإلا نم سيل هنإ 3 174 مكنم

 لعفأ ىلع تءاج ًافرحأ اندجو دقو » : هلوقب حراشلا هيلع در دقو ")ا لحاو

 قالي نأ نهروتلا انعوب هعيرعفار دعنا كيرجأ : اهنم ءدحاو ىنعمب لعتفاو

 راب قالا تلجأ هايج دهس نأ ةمرهفاو

 )١( رونلا )77( .
 ) )0ص 18451841.

 . باتكلا نتم نم ١518 ص رظناو 3 ١ىم١ ص (؟9)

1١554 



 اهب درفنا يتلا هؤارآ : ًايناث

 : برعملا يف هيأر ١

 نضانيدعلا نإ عيضفلا اورق نايات هل نطرتغااسيف حرابلا ضرع

 ضرعي ناك لب «برعم هنإ ليق اميف ءاملعلا ءارآ ضعب ًاحضوم «ةبرعملا تاملكلا

 . ةيسرافلاب هركذيو يبرعلا ظفللا لباقي ام

 رثكأ لاق .دلجلا :كّسْلا» :هلوق عوضوملا اذه يف اهب درفت يتلا ءارآلا نمو

 هريغو محّللا نم هيعي ام كسمي هنأل ؛ كَّسّمَم هانعمو «حيحص برع هنإ سانلا

 برعلا هتريغف كشم :لصألا يف ناك ء«برعم يسراف هنأ يدنعو .كوسم عمجلاو

 نولوقي مهنأل ؛ يبرع هنأ ىلع لّدي ال هعمجو . دلجلا وهو ءنيس اهنيش تلعجو

 وو ا 50-5

 ركذي ملف ؛ اهقزوزابللا عيت نقلا ولو لوو نع نيش اسوبلا مل

فالو :«برعم يسراف دلجلا ىنعمب يذلا كسملا نأ هبرعم ىف ىقيلاوجلا
 نم هريغ ى

 . "؟”بيطلا عاونأ نم ًاعون دعي يذلا كما وه هنع اوثدحت ئذلاو « تابرعملا بتك

 ةماعلاو ) : لاق ثيح ( ةناجإلا يه) , بلعث لوقل هنايب ًاضيأ كلذ نمو

  يسراف يدنع كلذ يف لصألاو ؛ءارفلا اهابأو ليلخلا اهاورو ءةئاحنإ :لوقت

 نم هاوس يف الو يقيلاوجلا برعم ىف درو امم تسيل ًاضيأ ةملكلا هذهو

 . ةبرعملا ظافلألل تّصمخ ىتلا تافلؤملا

 ْ . 587-285 ص (1)

 اميف بذهملاو «87١”ص ليلغلا ءافشو «155١ص برعملا يف ناتلاس اسرو ؛71/7ص برعملا رظني ()

 114 قش بيرعلا نيف دارتلا ينعذو

 . ( هجرتألا ) ىنعم هنايب دبنع 205 ع هدد صو ءق 6 ةص (9)

 ١5س



 سب رك مرت

 الو يؤ حيصفلاو .. .» :هلاق اميف لاق ( ةجرتأ ) ةملكل هحرش دنعو

 نأ الإ ءبرعُم يسراف يدنع جرتألاو . . . برعلا مالك يف هب ءاج ام فرعأ

 00 . . مجعلا نع برعلا هتذخأ نإو « مهراعشأ يف هلمعتست تناك برعلا

 : ةقرفتملا حراشلا ءارآ

 . مأ ةينبألا يف كلذ ناكأ ءاوس باتكلا اذه يف اهل ضرع ةقرفتم ءارآ حراشلل

 ٠ ريشأسو باتكلا ةبسن نع ثيدحلا دنع ءارآلا هذه ضعبل تضرع دقو « اهريغ يف

 . ءارآلا هذه يف ءاملعلا ضعب لاوقأ ًاحضوم انه اهيلإ

 5ك ( ملسو هياع هللا ىلص ) ىفطصملا ثيدحلهنايي دنع - ا
 . « خانتسا ةرخص ىلع خينأ نإو داقنا دّيق نإ

 لعاف نزو ىلع فنآلا لمجلاك : نولوقي سانلا رثكأو » : حراشلا لاق

 ىكتشا اذإ : رهظ : لوقت ل لاثم يدنع باوصلاو

 17« هراقف ىكتشا اذإ :رقّقو «هَرْهَظ

 ل

 نأ اذه يف لصألا ناكو » : لاق مث لعاف ةنز ىلع (فنآلا لمجلاك ) :هاور هنأ

 نوطبمو «هردص يكتشي يذلل رودصم : لاقي امك هب لوعفم هنأل «فونأم :لاقي

 ءاج فرحلا اذه نكلو . . . دوئفمو ذوخفمو سوءرم كلذكو ءنآطَبلا هب يذلل

 نم لإ هلصأ ىرأ الو لولذلا وهو فنآلا لسمجلا : مسيح اهنع ًاذاش
39 

 ٠ )1١(ص5مدهة 5

 ص (؟) 5942754" .
 تدر ١"
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 ًائيش فضي مل هنأ ديب 3 ةياهنلا يف ريثألا نبا ثيدحلا اذهل ضرع كلذكو

 ] ْ . حراشلا وأ ديبع يبأك ءاملعلا هركذ ام ىلع ركذي

 . دعب لاق ثيح «يرشخممزلل قئافلا باتك يف همنب يأرلا اذه تدجو دقو

 ىذلا وهو ةيعاق لوب يشالا نهنناك ريب ولأ ةاوورأ :كثيدحلا اذه دروأ نأ

 .3غريلتااو 0

 5000 يشمو . 1 لوس ةيكألا نق ةقازأ يور هي

 / طوعسلا : وحن لوعَف ىلع ءيبت ام رثكأ ةيودألا ءامسأ نأل ؛ ؛ليعفب

 0 ةودللاو

 وهو ليعف يشم نزو نأ ركذ نييوفللا ضعب أ حراتشلا لوق نم مهفيو

 ©9046 ايغب كأ ملو >: ىلاعت هلوقل هنايب دنع فاشكلا يف ءاج دقف ؛كلذك

 ىوُحَب دربملا دنع لوعف يهو «لاجرلا يغبت يتلا ةرجافلا : يغبلاو » :هلوق

 .لحلاك راو لعن يعل مامتلا باتك يف ينج نبا لاقو . ءايلا يف واولا تمغدأف

 , 2904 ركتملا نع وُعَت نالف : يقل ًالوعف

 لقت الو حلم ءام :لاقيو » : لاق ( حلم ) ةدامل حراشلا ريسفت دنعو - ج
 1 07 . . حلام

 يبارعألا نبا زاجأ دقو » ينج نبا لاق كلذ رج ابلعتو”يارعألا ني نأ الإ

 لميس هتحصب فرتعاف ىيحي نب دمحأ ىلع ئرق اميفو .. ' :دشنأو حلام

 . "76 حلام ءامو «حلام

 .اله /5(3)

."57/155( 

 . 505 ص (0)

 1 5١(. ) يرم (5)

 ' 1 / "6 طيحملا رحبلاو ء« *5 /” شفخألل نآرقلا يناعم رظناو « 05٠80 /7 فاشكلا (5)

 ا '/ '/ . 5” ” ص (5)

 1 ١/ ١75 بستحملا (9/)

 ت17



 حولمت كمس :لاقي اًنِإو » :لاقف حصفأ وه امب ينج نبا امهيلع در دقو
 , 2370 لاقي لوألاو «مالكلا حصفأ اذه «حيلمو

 باب نم هدع دهاوشلا نم ءاج امو «ًاقلطم اذه زوجي ملف حراشلا اّمأ

 . ةيرعشلا ةرورضلا

 يف ةيبرعلا ءاملع ءارآل ضرع ثيح ( عضب ) يف هيأر ًاضيأ ءارآلا هذه نمو - د

 الو «ةرشعلا نود امل ةعضبو عضب : لاقي نأ باوصلاو » : لا لام

 . 72. . . دقعلا ظفل ريغ نم لمعتسي دق هنأل ؛ةدايزلا هيف طرتشي

 كذا اا ا

 . "6. . . لزه اذإ ىَوضَي يوض نم لوعاف لعفلا نم اًيواض نكلو

 . 57. اغاق ىلإ ضوسلملا نم اذه ىتجوبا دعالقو

 ىف كيوب ادق: 1" يرجتلا ةنروريغلا نق سر انتلا يارا فيع هنأ قيسوو

 . كانه هتركذ امب يفتكأ 2 ثدادضألاو كرتشملاو فدارتلا يف هيأر لقتسم ثحبم

 هيا ادور ملال «لاوقأ نم انه هتدروأ امو

 . ""”هلاطإلل ًاعنم اهزربأ تركذ لب «باتكلا

 . ١76/7 «؛ قباسلا(١)

 .(عضب) ناسللا . هلأسملا هذه يف ءاملعلا ءارآ روظنم نبا لمجأ دقو . 545-545 .ص (؟)

 . ةشه8 ص ()

 . (اوض) ناسللا رظنيو « 187” ص يمخلل حيصفلا حرشو ء70 « 75 رظني (5)

 . 1/5 الا“ ء 47 رظني (0)

 . 1/7 ءالا ص رظني(5)

 . ةالال 35٠*45١ 594 ص رظني ديزملل (/)

 هس أ ؟/ث



 هلئاسمو باتكلا ةدام : يناثلا لصفلا

 ظ 0 01

 ظ . هتأشنو هموهفم نحللا : لوألا ثحمللا

 . .. ةماعلا لاوقأ يف ءاملعلا ءارآل حراشلا عبتت: يناثلا ثحبملا

 . اهل ءاملعلا ةعطخت عم ةماعلا تاغل ضعب هبيوصت : ثلاثلا ثحبملا

 . ةيفرصلا لئاسملا : عبارلا ثحلا

 .ةيوحنلا لئاسملا : سماخلا ثحبملا

-31585 





 را اج رجا ربل يملا ورم ا را ا

 حيصفلا تاملك نم ةملك لك دنع حراشلا فقودقف ءاهعورف عيمجب ةيبرعلا

 يف فالتمخا نم كلذ ىلع بترتي امو ءاهتاقاقتشاو اهتلالد ًانيبمو ءاهل ًاللحم

 ركذي دهاوشلا نم هل نعي ام رسفيو حرشيو « لئاسملا نم ريثك يف درطتسي «لولدملا

 اهنم حصألا ًانيبم «تايبألا تاياور ركذيو « ةفيرشلا ةملكلا يف ةينآرقلا تاءارقلا

 ةيبرغلا تاملكلل ًاحراش «فيحصت وأ فيرحت اهقحل يتلا تاياورلا ىلعًاقّلعم وأ

 . تايبألا هذه اهتنمضت يتلا

 هدرفت وأ ءاهنم هنسحتسا ام ًاركاذ ءاهيلع َقّلعيو ءاملعلا ءارآ عبتتي ناك امك

 : اهتيي ثلا لئاسملا نم ريتك ىف عشت حراشلا ةيصقيتف تدب قيح ةرققيم قارب

 ةعطاق ةلالد لدي وهف «ءاملعلا دنع هريظن دجن امَّلق هذختا يذلا جهنملا اذهو

 هنايبو «داقنم لهس هبولسأو ءهعساو هتفاقثف «مولعلا لج يف هعالّطا ةعس ىلع

 ضرعأس اميف كلذ حضتي «هتيرقبع ىلع لدي ةيفرصلاو ةيوحنلاو ةيوغللا لئاسملل

 . هيلإ انبهذ ام ديؤت «لئاسم نم هل
 امنإو «باتكلا لئاسم عيمج تيصقتسا يننأ عضوملا اذه يف يعدأ الو

 زربأ نمو «باتكلا اذه ةياهن يف اهب ًاصاخ ًاسرهف تدرفأ دقو ءاهزربأل تضرع

 ةماعلا لاوقأ دروي ناك ثيح يوغللا حيحصتلا ةرهاظ حراشلا اهعبتت يتلا رهاوظلا

 ةيساسألا زئاكرلا نم ةرهاظلا هذه ّدعُت امك «لقو ردن اميف آلإ اهنم لك ىلع قّلعيو

 ظ > . باتكلا اذه فيلأت يف

 رهاوظلا مهأ نم دعت يتلا يوغللا حيحصتلا ةرهاظ رّدّصُأ نأ تيأترا دقو ظ

 . ىرخألا ةيوغللا رهاوظلا ةيقبب ىنثأ مث . باتكلا اهلجأ نم فّلُأ يتلا
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 :هتأشنو هموهفم نحللا : لوألا ثحبللا

 نأ ةماعلا نحل نايب نم انه حراشلا هدروأ ام ضرععب أدبن نأ لبق انب نسحي

 دقف زجوم لكشب اهيف ءاملعلا ضعب لاوقأو ءاهموهفم ددحنف ةرهاظلا هذهل ضرعن

 .ًاقيقد ًاحيضوت اهوحضوف ةلقتسم تافلؤمأ !١ نيثحابلا نم ريثك اهل درفأ

 ناكأ ءاوس ةغللا يف أطخلا وهف ةّماع ةفصب  نحّللا موهفم ني نأ اندرأ اذإ

 . تاملكلا تالالد يف مأ فرصلا يف مأ وحتلا يف كلذ

 لوألا هرقل ءاننلغ موب يتق زود ءانقزدقلا ورق ةاينع نع وعلا ءروقمو

 ثلاثلا نرقلا ءاملع دنع نحللا موهفم سفن وه- ملعأ هللاو نكي مل_يناثلاو

 مهلوخد دعب برعلاب مجاعألا طلتخا امدنع رهظ ام لوأ رهظ نحللا نأل ؛عبارلاو

 5 رو «نحللا ةملك رهظت تأدب اهدنع « يمالسإلا نيدلا يف

 ' .١ ملكلا رخاوأ يف :يأوحنلا يف

 هدجن ام أطخلا ىنعمب يذلا نحللا يف انيلإ تلصو يتلا صوصنلا مدقأو

 وب واو سخ

 نصب يس وا ءعيضولل لامج بارعإلا  :هلوق

 7« هجولا يف يردجلاو بوثلا يف قيتفتلا نم حبقأل مالكلا يف نحللا

 يللا رب ايس و د

 . اهب مدقت ةلاسر يف رطم زيزعلا دبع 00 010011 -ب

 ةماعلا نحل .رظنيو ةثيدحلا ةيوغللا تاساردلا ءوض يف ةماعلا نحل :ناونعب هاروتكدلا ةجرد لينل

 مجعملا) باتك نمض راصن نيسح روتكدلا هل ضرع امو ءباوتلا دبع ناضمر /د يوغللا روطتلاو

 . ةماعلا نحلل ًاءزج درفأ دقو (هروطتو هتأشن يبرعلا

 . ؟ ص يوغللا روطتلاو ةماعلا نحل رظنيو ٠ 474 /7 ديرفلا دقعلا (؟)

 . 5987/7 ديرفلا دقعلا ()

 . 5/8 /” قباسلا (5)

 هس 37359



 ةكرحلا يف أطخلا وه نحّللاب دوصققملا نأ ةقب ةقباسلا صوصنلا نم حضني

 هذه روهظ ىلع هلادلا صوصنلا نم ًاريثك ناضمر روتكدلا دروأ دقو « ةيبارعإلا
 . 20ةلكلا

 ص273 1 ]
 1 . 2296 نحّْللا ريثكلا لجرلا : ةَناَحّللاو ناَحَّللاو . . . ديشنلاو ةءارقلا

 ليمت يأ «كناسلب هيلإ نحْلَت ام : نْحّللا » : ةداملا هذهل هحرش ةيادب يف لاقو
 . 796 كلوقب هيلإ

 لدي ناءانب هل نونلاو ءاحلاو ماللا » : لوقي ثيح سراف نبا اذه حضو دقو

 نع مالكلا ةلامإف ءاحلا نوكسب نْحّللا امأف .'. . هتهج نع ءيش ةلامإ ىلع امهدحأ .

 مالكلا نم (نحللا يأ) اندنع اذهو » :لاق نأ ىلإ « ةيبرعلا يف ةحيحصلا هتهج

 مهعابطب اوملكت نيذلا ةبراعلا برعلا يف نكي مل تدم نحللاّنأل ؛دّلوملا
 0, (©:ةميلسلا

 120101011 1 1 1 ا

 هب لام اذإ همالك يف نحل » (نحل) ةغالبلا ساسأ يف لوقي أطخلاب نحللا يرشخمزلا

 ظ ظ . زاغلإلا ىلإ هعوضوم نع هفرص وأ «بارعإلا نع

 اهقرصو اهوحن «ةيبرعلا مولع عيمج يف كلذ دعب نحّللا ىشفت

 يوسف يع يوم 0 .اهتاوصأو

 : "6 بارعإلا لعتلا ىلإ نول نعول
 . اهدعب امف ٠١ ص ةماعلا نحل رظني )١(

 . 773079 نيعلا (5) َ

 . 7759/8 قباسلا (*)

 : ا هغللا سبياقم مجعم (4)

 1 ١١ ص نييوحنلا بتارم (6)

١ 
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 ا دك دوه كرعلا اطعم كلا دقو يل رازا ناشر ىلا ءوهتسورس اذ

 نيون« ةوكاذا نضيع الا يرمللا تارسلا ودق «وشاننا ا ةعبن فاقلإملا

 قلما عالنصإ ردع! يرئزلل ماوحلا نطو يوما : تافلؤملا هذه
 حورشلاو بلعث حيصّمو '*”يلقصلا يكم نبال ناسللا فيقثتو 7تيكسلا نبال

 80 بسلا عدنا نذل كاقاؤلل ول اهربقاو هدام ىلا

 باتكلا اذه ةماعلا لاوقأ نايبو نحللاب ثمتها يتلا تافلؤملا هذه نيب نمو

 . انيديأ نيب يذلا

 : يلاتلا وحنلا ىلع ةرهاظلا هذه عبتت يف هيلع راس يذلا حراشلا جهنمو

 . بلعث باتك يف درو امك حيصفلا ركذي-١

 ١ - حيصفلا اذهل ةماعلا ىطن ةيفيك ددحي .

 أطخلا وأ زاوجلاب لوقلا اذه ىلع مكحلا_* .

 - ةملكلا ةينب يف وأ ةلالدلا يف ناكأ ءاوس هديدحتو أطخلا عضوم نايب .

 لق لمعلا اذهو «هتياهن ىتح حرشلا اذه ةيادب نم جهنملا اذه ىلع راس دقو

 ضرعأ يلي اميفو .يوغل فينصتب ةرهاظلا هذه اوصخ نيذلا ءاملعلا دنع هدجن نأ

 . لاوقأ نم كلذب قلعتي امو ةماعلا نحل نم هركذ ام ضعبل

 . ةرهاقلاب يجناخلا ةعبطمب عبطو «باوتلا ديع ناضمر /د هققح . يئاسكلل بوسنملا(1١)

 زيزعلا دبع روتكدلا هققح امك « ةرهاقلاب ةيلامكلا هعبطملاب عبطو «باوتلا دبع ناضمر /د هققح (؟)
 : .تيوكلاب لمألا ةبتكم يف عبطو ءرطم

 . فراعملا راد . نوراه مالسلا دبعو ركاش دمحأ خيشلا هققح (')

 2 ل لا ل ف ءرطم زيزعلا دبع /د هققح (*)

 1 . رصمب فراعملا راد نع ةيناثلا هتعبط تردصو .م 75

 . باوتلا دبع ناضمر /د يوغللا روطتلاو ةماعلا نحل : رظني تافلؤملا هذه لوح ديزملل (5)

 ن3 ةدح



 : : نحللا نع ةماعلا صوصتنلا : : الوأ

 لاقف حيصفلا مالكلا ىنعم هانا للا ةمدقم حرش ءانثأ حراشلا أدب

 اهنبل افص اذإ :ةاّنشلا تحصف : مهلوق نم نحللا نم صلاخلا : : حيصفلا مالكلا ١
 . 237« اهجاتن دعب

 راصو نحللا نم همالك صل اذإ :ناحّللا حصّق » :رخخآ عضوم يف لاقو

 تلاق اذإ برعلاو . . .هل ًاعبط راص هنأك « َنِسَح ءانب ىلع جرخأ ءناسللا حيصف

 . "06 مجعلاو برعلا هب نونعي مِهّنِإَف ؛مجعألاو حيصفلا

 نم عسوأ حراشلا دنع نحللا موهفم نأ نيقباسلا نيصّنلا نم همهفن يذلاو

 باوصلا سايقم نأ ىلع لدي (نسح ءانب ىلع جرخأ) : هلوقف هركذ قباسلا موهفملا

 ةيفرصلاو ةيوحنلا ةيوغللا تايوتسملا عيمج ئف ىعاري نأ بجي هدنع يوغللا

 . ةيلالدلاو ةيتوصلاو

 : ءاملعلا نحل : ًايناث

 وقل قادت ل رن هطللا ذك يهجم تانانت دعاوى عت قوس رويل
 ةماعلاو .ةغل يهو ءهتأسخأ : ل ل ل

 قاحسإ يبأ نب هللادبع نأ ىوُريو 0 :نولوقيو رخخأ هجو ىلع هفحصت ا

 ال لاقف :يمالك نم ءيش يف نحلأ ام بيبح نب رْكَبل تعمس : لاق يمرضحلا
 هب تره : : لاق مث .ةملك : لق ءةدحاو هذه : لاقف ءةملك يلع ذخ : لاقف .«لقت

 يكول رق امشي اة اعف تح هلا ورح

 .ال ص (1)

 . 652 8+ ص ()

 ااا وبا ص (9)

 ه١52



 :ةماعلا لاوقأ يف ءاملعلا ءارأل هعبتت دئ : يناثلا ثحبملا

 نم ةغل ىلع يرجي وأ أطخ هنإ : ليق اميف ءاملعلا لاوقأ عبتتي حراشلا ناك

 هركذ دقو حش : لوقت ةماعلاو ” ل :هلوق درو امو «كلذ نيبيف «برعلا تاغل

 . 290مل

 يبارعألا نيا اهاكح ةغل يهو « نجي نجأ :لوقت ةماعلاو » : هلوقو

 0 يئاسكلاو

 كلذ نمو ' 57( شفخألا اهاكح ةغل يهو تشحأ : لوقت : ةماعلاو » : لاقو

 0 . ديبع وبأ اهركذ ةغل يهو هتمرحأ : لوقت ةماعلاو » : هلوق ًاضيأ

 نييوغللا ةمئأ نم هقبس نمي هغللا هذه ىلع همكح ىف دنتسي هارنف

 ةماعلا تاغل ضعب فعضي ناك لب «لاوقألا هذه لك يف كلذك نكي ملو

 مهتاغل ىَّطَخِيو .ةدولاب اهمسيو .رخآلا اهضعب نسحتسيو «ةلقلاب اهضعب مسيو

 لاق . يمض ةغل يهو رسكلاب كل لوقت ةماعلاو» : هلوق هلثمألا نيب نمو

 . هكلهأ : : حيصفلاو هللا ُهكلَم ناسنإ نم َرِجّض اذإ لوقي يبأ ناك : ةبّور

 ةديج ةغل يهو . دهجأ : لوقت هت ةماعلاو . . . هتياد دّهّج دقو » :هلوقو

 : رعاشلا لاق ةحيصف
 رك 1 ريس ريع ٠ 0 5 ١

 بحتتت داهجإلا نم بيبسلا فلخ
 ل رحم يع رم



 مالك يف درو ام ىلع ٌءانب «ةيناثلا ىلع ةدوجلاب مكحو «ىلوألا ةغللا فّعضف

 0 ظ . برعلا

 عمسي مل هنأ الإ سايق هّنأب مكحلاو ةماعلا لوقل هناسحتسا ًاضيأ كلذ نمو ك

 هب عمسن مل اننأ الإ بتتسم سايق وهو بسك : لوقت : ةماعلاو . .» :لوقيف هب

 . لصألا هنأل ؛انه عامسلا مّكحف 2١ اعامسآلإ ذخؤت تال ةغللاو

 تاغل نم ةغلل اهتقفاوم ىلع اب ةماعلا ةغل ىرحخأ نطاوم يف ٌرَوَج امك

 ليذه يف ةغل يهو َرَجْعَيَرِجَع : ل وقت ةماعلاو » :هلوق يف اذه لثمتي «برعلا

 : 00 ءارفلا اهاورو

 لوقت د ةماعلاو . لا ا ا امم

 قلاب اهضعب مسي ناكو مهسَي ههجو مهس حيصفلاو ؛(' 0 7( ”كاج وهو ءمهسم

 . 1و برعلا ضعبل ةليلق ةغل يهو ةّنآلم : لوقت ةماعلاو » : هلوقك

 لوقت 7 ةماعلاو » : هلوق كلذ نم ءفعض ىلع هزوج ام تاغللا هذه نمو

 . 51 تسل وهلا قلتش

 00 111 ذ ز

 اذه يف كلذ زوجي الو «تفرصأ : :لوقت هّماعلاو ء« نايبصلا تفرص» :هلوق

 نوكي نأ هسايقو « ًاصلاخ : يأ ًافرص ُهَتْلعِج اذإ «بارشلا يف زوجي امنإ «ىنعملا

 هرم ءادفلا ركب اةلمق ياكويت انعم ءاجام لكو كلذ فامسو,ه فلا ردك

 : د . ةيضو « تيبصو «تيلق : كلذ

 . 397 ”5ص+(1)

 .؟78 ص (50)

 . 37 ص ()

 . 51/5 ص رظني (*)

 . 84 ص (4)

 ) )9ص 8١ .

- 17/2 



 وهو «هتَبَلُقَأ :لوقت ةماعلاو . . . صيمقلاو مْوَّقلا تْبَلَق » :هلوق كلذكو

 كلذ ريغ يف لاقي ال « بّلقت نأ اهل ناح اذإ :ٌةَرَبْخلا تّبَلْكأ اَغِإ ؛ ىنعملا اذهب أطخ
 : , 217( فلألاب

 لوقت ةماعلاو . . .هيلإ تدصق : يأ ءدمعأ ءيشلل تدمع » : ًاضيأ لاقو

 ريعبلا همتخ#لاتقرو ضرتلا و ويغتلا يقام ىعسااخ] 8 اظيع وعور م سلب يع

 0 1 ةيفاكس كنف ويقع كح هيلو انكر اذإ كللذو ايه دح

 , 200. . هتودن نم عمتجاو دّقعت هيلع تضبق اذِإ كلذو

 كلذ ريغ هيف ةفلالو ابق لضااذإ :ىوقي لخرلا ىرغا» ةلوقو

 رثكي نأ وه يوَغ ىنعم نأل ؛أطخ وهو ىنعملا اذهب ىوْعَي يوُغ : لوقت ةماعلاو

 لا ل سيتا 1 نه ليصفلا

 وهو «صيمقلا تررزأ : لوقت ةماعلاو . . . .يصيمُق ىلع ْتْرَرُز ١ : هلوقو

 را فلولا | ع : لاقي اغإ « ىنعملا اذهب أطخ

 رهو عملا ريتك ينتاحللا لوقت ةماعلا وويل كنا كل رق كلا و

 / . 7*2« هيف بّلُحي يذلا ءانإلا بلخملا اغإ ؛أطخ

 ناك لب .ةيوغللا تادرفملا يف ةماعلا لاوقأ نايب ىلع حراشلا رصتقي ملو

 حرش دنع هلوق درو اممو «برعلا لاثمأ يف تناك نإو ىّتح لاوقألا هذه ركذي

 3 لل نع 3 : هيل ع ش ع

 دسا نم ريخخ سوسع : لوقت ةماعلاو » : ( نشير دسأ نم ريخخ ستعا بلك » : لثملا

 . 217( لوألا وه برعلا مالكو « ضوبر

 . 8١ ص(١)

 5١. ص (؟)

 1 ١١ ؛ 8 ص ()

 . 3مل ص (5)

 . ١١71ص (60)

 . ١7 ص (1)

 - ١ "خخ



 اهل ءاملعلا ةتطخت عم ةماعلا تاغل ضعب هبيوصت : ثلاثلا ثحبسملا

 برعلا ةغل نم عومسملا كلذ ىف لصيف «ًافلاخم هاري ام ىلع ُدريو ءرخآلا اهضعب

 نم درو امو ءاهوزوجي مل ءاملعلا ضعب نأ عم ةماعلا تاغل ضعب تبئأ دقف

 : كلذ

 يهو تيضر نزو ىلع تيثَغ : لوقت ةماعلاو « ىتْعَت ىسفن تّنَع » : هلوق

 ا

 لاقي الو , يسفن تدع : لوقتو » : لاق ثيح ةغللا هذه يئاسكلا زجي ملو

 . 76 ءايلاب تيثَغ

 حتفب يسفن تثغ :هلوق كلذكو » :لاق ثيح هيوتسرد نبا اهأطخ امك

 را 5 يا : لوقت ةماعلاو ءءاثلا

 ءارآ ىلع ًادنتسم ةغللا هذه هتئطخت يف هيوتسرد نبا ىلع '؟”يلبللا ٌدر دقو

 لك يعمصألا اهابأو . ةغل يهو تدهرأ ٠ ةماعلا لوق اضيأ هت ان >

 , إلا

 لوقت :ةماسعلاو هلاك حلفا روقو# أ لج رلا كقح 1 رراكلالو

 مق ارعش ىف لاق لل يعمصالا هو يمي ةيميمت ةغل يهو هّتّشَعَْنأ

 ا
 يسن اهئ

 . 31 ص رظني(١)

 . ١١١ ص ةماعلا هيف نحلت ام (؟)

 . 1١9/١ حيصفلا حيحصت (؟)

 . (14) هقرو حيرصلا دجملا ةفحت (4)

 . 77١ ص قطنملا حالصإ ىف اهل يعمصألا راكنإ رظنيو . 45 ص (5)

 . )1١١( هقرو حيرصلا دجملا ةفحت : رظناو 2,46 ص (5)

 ت1



 باوصلا سايقمل حراشلا هبنت ىدم انل حضّني ةقباسلا صوصنلا لالخ نمو

 كريتام اهنادن يانا عزا اهعم قفتاامف .«برعلا ةغل ىلع ينبملا يوغللا

 ْ . هأطتخخ كلذ فلاخ امو « باوصلاب

 اهتيثأو :لاوقألا هذه اوعطخ نيذلا ء ءاملعلا ضعب ءارأ نم هفقوم حضتا امك

 ظ ظ ..هتقدو حراشلا ةيصخش زربت انهو «هركذ قباسلا سايقملا كلذ يف ًامّكحم وه

 مولر ييرعأوب قولا رسل 181سم زج نااار درسا

 . باتكلا اذه ةياهن يف لاوقألا هذهب صاخلا سرهفلا

 تاك



 ةيفرصلا لئاسملا : عبارلا ثحبملا

 : يفرصلا نازيملا

 نايبو ءاهفورح بيترتك ةملكلا ةينبب قلعتي ام لكب يفرصلا نازيملا ىنعي
 اهتاكرخ فالتخا وأ صقنلاب مأ ةدايزلاب ناكأ ءاوس رييغت نم اهيلع أارطيام

 > 0 > . اهتانكسو

 يف اذه لثمتي ءألاب ًمامتها بناجلا اذهب ءامدقلا هيبرعلا ءاملع متها دقو ظ

 . بناجلا اذهل تصتخ يتلا هيفرصلا تافلؤملا ددعت

 نايبو برعلا مالك ةينبأب متهاف ٠ « حيصفلاب ينع باتكلا اذه نأ كش الو

 اذه حراش قّبط دقو . اذه لجأ نم فلأ حورشملا باتكلا نأل ؛اهنم حيصفلا

 ام ىلع مكحلاو « حرشلاب اهلوانت يتلا داوملا ىلع يوغللا باوصلا سايقم باتكلا

 جورخلا اذه قفاو ول ىتح برعلا نع عامسلا ًامكحم سايقملا اذه نع جرخ

 . ءاملعلا اهعضو يتلا سيياقملا

 للعلا نم اهضعب ىرتعا امو اهل ضرع يتلا داوملا لج نازوأ حراشلا نيب امك

 . اهلصأ نايبو ةنوزوملا ةملكلا يف ءاملعلا ءارآ حيضوتو «هيفرصلا

 يف ناك : نويرصبلا لاقف «ةلوليقلا ىف اوفلتخاو » :هلوق هدروأ ام زربأ نمو ظ

 ليهو تيم :نلاقق انهو ان رتقس هكا ركت كو قلولخت لع ةلوللا لصألا

 ةدوديح :مهلوقك ءايلا تاوذل لصألا اذهو «ةلوُلْعُف لصألا ناك : ءارفلا لاقو

 اولاق ٌاليلق ًالإواولا تاوذ يف تأي ملو. اههابشأو ةلوليقو ةروريطو

01 

 واولا تعمتجا ثيح فذحلا يف لثمتي انه حراشلا هركذ يذلا فيفختلاو ظ

 ءايلا اهيف اومغدأو ءءايوواولا اوبلقف نوكسلاب ىلوألا تقبسو » ءاهلصأ يف ذ ءايلاو

 )١( صض١9١.

  0ل



 يتلا واولا نع ةبلقنملا ةينافلا ءايلا اوفذحف . . (هلوُليَت) ريدقتلا يف تراصف ىلوألا

 تَبِلَعَف (هلولوف) : : لصألا نأ ءارفلا يأر يفو ةلوليق تر اصف 776 لعفلا نيع يه

 1 ا

 510101011 ا

 نإو ؛ةحتف بلقت الو اهتبسانمل ةرسك ةمضلا بلقُت انإف ءايلا حيحصت ةدارإ دنع - 5

 انه رسكلا نكلو «ةرسكلا كلذكو ةليقث ةمضلا نآل ؛ نيتليقث ناتكر حلا تناك

 . خويشو توبيب يف تبلق دقو «ضراع

 ا سايقب سيل ءايلا تاوذ ىلع واولا تاوذ هلمح  ج

 . مّلسم ريغ ريثك واولا تاوذ يف ةلولعُم نإ :هلوقو- د

 ايس يشمو وشم وم نالا ضرعاب#
00 

 ل ايلا نأل نايف دولا مغدت نأ ا
00 

 ءيجت ام رثكأ ةيودألا ءامسأ نأل ؛ ليعفب سيلو اندنع - ًاضيأ - لوعُف يشّمو

 سفوان ظوسلا ردم ل

 وشمك يهف ءاهيف ثدح امو وُهَن ةملك نايب '*””ةيفاشلا حرش يف ءاج دقو

 وشم ىف ثدح ام لثم اهيف ثدحو

 . 75055 2777 ص فيرصتلا قئاقد : رظناو ء5-3/5١ فصنملا(١)

 عتمملا يف روفصمع نبا اهحضوو « بابسألا هذه 1 +17 /١1فصنملا يف ينج نبا لمجأ (1)

620/1 565 . 

 . نطبلا يشمي يذلا ءاودلا وهو (*)

 , ه5” ص (#)

 7١5. /,”(ه)

 1١57-



 ءارآ ًادروم ءاهتدايزب مكحُي ىتمو «ةملكلا لوأ يف ةزمهلا ةدايز نع ثدحتو

 لوأ يف ةزمه لك : هيوبيسو ءارفلاو ليلخلا لاق » : لاقف «كلذ يف ءاملعلا ضعب

 ا ب ا و عع

 ظ ني مهتمو «ةدناز ةرمهلا لعجيف لعنأ : لاق نم مهنم . هيف فلتخم ىطرأو ءقلوأ

 . نيقيرفلا نم لك ةجح نيب مث « . . ةيلصأ اهلعجتيف ىلعف يه : لاق

 نم تناك نإو «ةدئاز ؤاولاو (لعوف) اهنزوف (قلأ) نم تناك نإ قلوأف

 . 21)ةدئاز ةزمهلاو ( لعفأ ) اهتزوف (قلو)
 الو هيوبيس بهذم اذهو ( لَلْعَف) اهنزوف (طرأ) نم تناك نإف (ىطرأ) ام

 . 2؟ةدئاز ةزمهلاو (لعفأ) اهنزوف (يطر) نم تناك نإو «هريغ ىري

 صئاصنخلاو «775ص ةلمكتلاو "547 71/9 بضتقملاو ء":8/4و 198 /”باتكلا رظني )١(

 ظ . 54/5 ةيفاشلا حرشو 0١

 يكولملا حرشو 7175/75 بضتقملاو « 49972717١79708 :788/  باتكلا :رظني (0)

 . 7170-1777 ١/ عتمملاو ء178١ ص
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 ظ : موزللاو يدعتلا
 ةدررأ اهاذهو ء لعفلا نتعب اهاذافو «موزللاو يدعتلا نع حراشلا ثدحت

 هذه يف ةماعلا ةدعاقلا نع دشي ام هركذ ام زربأ نم نأ الإ هلبق ةيبرعلا ءاملع

 جسنك-: هلكمو ءًامزال لعفأف ًايدعتم ءيشلا تلعف : رداونلا نم » :لاقف «ةرهاظلا

 لشستاف ريولا تلسنو + تفزتافوغبلا تفزنو «قتشأف ريعبلا تقتشو.« نكأن
 ) 11 قنات مرقلا عيرلا تعتتقو

 وه اذه  مزاللا لعفلا ةيدعت- وينقل وكنا لطفا يبه قل ضألاف

 تلعفأو تلعف قارتفا باب اذه » :هيوبيس لاق . لعفأ ىنعم يف بلاغلاو روهشملا

 ىلإ هريص هريغ نأ تربخأ اذإف «سلجو جرخو لخد : لوقت . « ىنعملل لعفلا يف
 7 هيلخاو هلخدأو هجرخأ : تلت انهو نر

 .ةيدعت (« لعفأ ١ يف بلاغلا ىنعملا نأ ملعاف » :لاقف اذه يضرلا دّكأ كلذكو

 لصأل ًالعاف لعجلا ىنعمل ًالوعفم مزالل ًالعاف ناك ام لعجي نأ يهو ءيثالث ناك ام
 دير: ايقاف انو تلد ادن تيمذأ ١4 نكست نادك ام كاهن كوتش

 تدق: وذا ناكها بناه عاق هروبلا نماديفكلا يذلا عكا نسل ل ختم
 لوعفم وه دحاو ىلإ ًايدعتم ةزمهلاب راص دعتم ريغ يثالثلا لعفلا ناك نإف .ديز

 2 96... هتيهذأك ءرييصتلاو لعجلا : يأ «ةزمهلا ىنعم

 نزلا لة يلا لعفأ » يف ةزمهلا نأ ىلإ ةلأسملا هذه نم صلخنو

 باب تحت جردني اذهف «كلذ فالخدرو نإف ءاهيناعم بلغأ وه ىنعملا اذه نأو

 ريغ ىلع ءاج هنأل ؛قباسلا هصن يف حراشلا هيلإ راشأ ام اذهو «ذاوشلاو بئارغلا

 درفأ دقو .موزللا ال ةيدعتلا لعفأ يف لصألا نإ ذإ «ةغللا يف فولأملاو داتعملا

 . 7305 ص(١)
 . 26/5 باتكلا (؟9)

 . 85/١ هيفاشلا حرش (*)

-3145 



 ام ضعب هيف ركذ (ةداعلا ضقن يف باب) ب همسو اهريغو ةرهاظلا هذهل باب ينج نبا
 ةدههمت تداجةقللا نما دهان ريش تكلا قنا كرت ل ةهيضودنو لنا

 كلذو دعتم ريغ لدقأو ا دغعم اهبفا# عت 1 دج :ةقلاحم ةشوكعم ةبضقلا

 ةعفشو .هسأر عفر اذإ : ريعيلا قئشأو حيّرلا هتافجو ميلظلا لفجأ :مهلوق

 لسنأو «حيرلا هتعشقو ميغلا عشقأو « اهتفزنو ء اهؤام بهذ اذإ : رعبلا فزنأو

 ,. 23060 هةلمتاو «رفاطلا كيو

 يشمي نمُفَأ » : ىلاعت هلوقل هريسفت دنع يرشخمزلا يأرلا اذهل ضرع دقو
 ف نكاف هيك لاقي .هبك عواطم بكأ لعجي ١ :لاقف '6 ههجو ىلع ًابكم

 الو «؛كلذك وهامو عشقأف باحسلا حيرلا تعشق :هوحنو «ذاوشلاو بئارغلا

 بكأ امْنِإو «هيوبيس باتك ةلمح الإ اذه وحن نقتيالو ءاعواطم لعفأ ءانب نم ءيش

 عشقأ كلذكو «بكاذ راصو بكلا يف لخد : هانعمو «مألأو ضفنأ باب نم

 "ا عشقناو بكنا عشقو بك عواطمو « عشقلا يف لخد : باحسلا

 تدرأ اذإ مزاللا لعفلا » : لاقف هب ىدعي امو ةيدعتلا فورح حراشلا نيب امك

 لعفلا يف لدي امثإو «رجلا فرحب وأ ديدشتلاب وأ ةزمهلاب ىدعي اًمِإف هيدعت نأ

 ا 5 دحاو هجو هب صتخي امبرو ,ةثالث وأ ناهجو دحاولا

 31 ييداغ] ورم ةتمصو ةاخلا هيلع قفتا لوقلا اذهو

 )١( صئاصتخلا 5/ 5١5 .

 . (5؟) كلملا(5)

 ) )9فاشكلا ١597/5 .

 . 7797-778 ص (4)

 . 250- 4/7” برضلا فاشتراو +751 ص لصمملا رظني (5)

-1582 



 لادبإلاو لالعإلا

 صخو . مهتافلؤم نمض نيترهاظلا نيتاه نع ةاحنلاو نويوغللا ثدحت

 نم ًاريبك ًاءزج امهل اودرفأو ء امهنم ّيسايقلا ثيدحلاب نويفرصلا
 ,ةقيقد ةسارد اهوسردف « ةملكلا ةينبب ةقلعتملا ثحايملا نم امهنوكل ؛ مهتافلؤم

 ةيبرعلا ءاملع ضعب فنص لب ءرهاوظلا هذه نم ةملكلا ةينب ىرتعا ام لك ينيب
 .:اًمهريفو "يتلا ىلاو ١" "تيكفلا نبال اينإلا ىف ةلقفمم كاننم»

 اغإو «نيترهاظلا نيتاه يف ليق اًمع ءاصقتسالا ددصب نطوملا اذه يف تسلو

 ىلإ ةراشإلا عم ءامهيف هجهنم نايبو « حراشلا دوهج لالخ نم امهل ضرعأس
 . هل ضرعن اميف ةيبرعلا ءاملع ضعب لاوقأ

 : بلقلاب لالعإلا : ًالوأ

 نيرشعو ةسمخ نع ديزي اميف لالعإلا نم عونلا اذه نع فلؤملا ثدحت

 ةلاطإلا ةيفعذل راو هيلق نم انيق تدهن امو ةألا هذه: ويصأ هيف ب واس

 يف ةنيبألا ةيقبب ًاصاخ ًاسرهف قحلأو ءاهنم ةلثمأ داريإب يفتكأف «ًاعيمج اهيلع تيتأل

 . باتكلا ةياهن

 ًافلأ واولا بلق

 هحرش دنع هلوق درو اممو 00 ل
 رك نب هلم يع

 ام حاتفنال افلأ واولا تبلمَف هوم : لصألا يف ناك ءاملا نأل .٠ ) : (هايم) ةملكل

 د . هيوم : تلق ترص اذإ كنأ هلق ىلع ليلدلاو ءاهلبت

 ةماعلا ةئيهلا ءفصان يدجن يلع /ذاتسألا ةعجارمو «فرش دمحم نيسح /د قيقحتب لادبإلا )١(
 1 .م193198- ه4 يت لا ريد يم

 - م1919 «1ط قشم ميكو ال /حرشو قيقحتب لادبإلا هيف

 م8

 . 504 ص (5)

 1 ع



 ةّلع نم اهارتعا امو ةملكلا هذه لصأ نايبل ةغللا ءاملع لج ضرع دقو

 .(١1)ف
 د

 : ءاي واولا بلق
 واولا تبق نايور : لصألا يف ناك » : (ناير ) ةملكل هنايب دنع حراشلا لاق

 اولا لعفلا مال يه [ يتلا ءايلا ] يف ءايلا كينيغدأو ا

 كلذك تراص امنإو «واولا نع ةبلّقْنم اهؤاي يلَحَو ١ : هلوق ًاضيأ كلذ نمو

 يف الع يلحو الح : نا اا يا وو

 ظ . ًافلأ ءايلا ىلق

 راتخم لعافلاو 7 :(ريخ) نم لوعفملاو لعافلا مسا هنايب دنع فلؤملا لوقي

 ريتخم لوعفم اور يَتْخُم ؛ لصألا يف ناك لعافلا نأ آلإ ؛دحاو ظفلب ؛ لوعفملاو

 0 . اهلبق ام حاتفنال افلأامهيف ءايلا تبلقتاف

 نأل ؛ةغللا ءاملع نم هريغو (”ةدربما دنع هدجمنام وه حراشلا هيلإ بهذ امو

 . بسانتلا ثيح ًافلآ بلقت اهلبقام حتفناو تكرحت اذإ ءايلا

 .واو امهيف ءايلا لصأ نأ ركذو ' !نايدغو نايسأل حراشلا ضرع امك

 : لقتلاو بلقلاب لالعإ : ًايناث

 يف ناك « ماقأ نم ةلمْشُم يهو :  را حر ا رو

 ؛ًافلأ تيلقناف ؛ ءاهلبق ام ىلإ اهتكرح تلقنو واولا تنكسف ءةموقم : لصألا

 . اهلبق ام حاتفنال

 . 48/١" فيرصتلا يف عتمملاو ١5١ 154/7 فصنملا لاثملا ليبس ىلع رظني )١(
 . "١8ص لّصفملا : رظناو «55#ص (0)
 . ١51 ص (0)
 .-5 ص (0)

 . 21/7 /7 عتمملا : رظناو ١/ ٠٠١8 بضتقملا (5)
 . 5١١ ص :رظني (0)

 . 5١4 ص (0)

 سا 20



 ظ :  فذحلاب لالعإ : ًايلاث

 : هلوق كلذ نم ءًاريثك سيل ناك نإو «لالعإلا نم عونلا اذه يراغلا رو

 ري داع .هنم بهاذلا يف اوفلتخاو' .هما تبهذ فوذحم مسا مدلاو »

 210 نا ومد رنا ةينثتلا يف لاقي هنأل ؟واو : نورخخأ لاقو

 : (7ءاملعلا لج اهركذ 91 ةدعاق ةملكلا لصأ نم واولا وأ ءايلا فذحو

 ءاهلا اوفذحف ٌةَهَفَش لصألانأل ؛ هافش ةفّنشلا عمجو» : هلوق كلذكو

 ا "+1 ايخرادريبجرأ ايار ارراس انزي مانع

 تاوذ نم هنأ ىلع كلديو ءتلَيَق ن1 لبا يا داك كللاور .١:هلوقو

 ش ظ 00 . . نالجرلا لياقت : مهلوق ءايلا

 اهو ا 11 ريوغألا ىقارط قلو زولك ابلا داق الا فالس

 ل

 5 . ما/ل١ ص (1)

 مما فاصنإلاو 20 فصتملاو "919 /* هيوبيسل باتكلا (0)

 01110/ ييرمللا وت تار احرار 944 ص (*)

 ش . ١9١ ص(5)

 . 739/1 فصتملاو ال4 517/١١ لصفملا حرش رظني (©)

 ت1 راع



 : لادبإلا

 ركبم تقو يف اهل َمِهَهْبَنَتو ةرهاظلا هذهب نييوغللا ءانتعا قيس اميف تنيب

 ينل فرحأا نلاوفشك ةرمالا ذه نحلل نيرغللا ضع ضرع امك

 22200111 ظظ050 .
 . اهنع لاوقأ نم هدروأ

 دقو لاديإ اهارتعا يتلا تاملكلا ضعبل نييوغللا نم هريغك حراشلا ضرع

 ىوس هرهاظلا هذبهب ةصانخلا ةيرظنلا صوصنلا نم ركذي ملو «ءانب نيعبرأ تبراق

 فلتخت برعلا تاغل نإف لاد وأ نيغ وأ ءاط وأ فاق اهدعن داص لك . . » :هلوق

  طارسلاو طارصلاو رقزلاو رقّسلاو رقصلا : وحن ءازلاب : لوقي نم مهنم ابحت

 , 217( قدزأ : لوقي نم مهنمو «قدصأ : لوقتو طارزلاو .

 ءاهلاو ةزمهلاو «نيعلاو ةزمهلا نيب لادبإلا باتكلا اذه ايانث ىف دروأ دقو

 يف يفتكأ «فورحلا نم اهريغو «نيسلاو يازلاو «ءاهلاو ءاحلاو «لادلاو ءاتلاو
 ٠  5 5ل 0 ءءء # 2 7 ل |

 يلا تادرفلا هيفي ايضاح اسرق نحو ,فلؤملا هنيب امم جذامت ركذب عضوم ا اذه

 : ةرهاظلا 1 جردنت

 نم هلعج ةنح :لاق نِمف . . ' : ًانيع ةزمهلا لادبإ يف حراشلا لوق درو اممف

 انيع ةزمهلا اولدبأف ةّنهَم : اولاق لدبب فرحلا اذه ءاج دقو « نسو نم ةئس باب'

 1 . 20« نيلدب نيب هيف عمجف ءاه ءاحللاو

 اهنيب لادبإلا وسي امم اذه لعلو «قلحلا فورح نم نيعلاو ءاحلاو ةزمهلاو

 . جرخملا براقتل
 . 19”ص (1(6)

 . 58 ص (؟)
 -” 0 ظ



 يدورون رجا : يومس لاذس ءاعاو هازل مدان لاقنإل جزاشلا يوفر

 : 77لادلا وبيض ءاطلا و هفايعلاو يملا دعت الاه مفاولا

 وع وو

 ءاعلاو . " : رخآ عضوم يف لاقو ''' عضولاو ةماخولاو ثرو نم اهنأل ؛واولا

 .ةزمه تيلق ميلا هيلع لت اولا أكلهم اك داو ايف اهلصأ

 : مهلوقك ءات اهوبلق اممرو .....تقولا نم "04 َْتَعْقَأ لّسّرلا اذإو» : ىلاعت هلوقك

 هذهل نويوغللا ضرع دقو .2472.. واو لصألا يف اهّلكو نالكُتو عضتو ثارت

 :لادبالا لناس نم اهريغو 22*ةلايلملا

 مالك يف اذه رثك دقو «ةزمهلا نم اهلادبإو ء«ءاهلل ةبسنلاب نأشلا كلذكو

 كرو احلا لا ا

 الا يفاولاو

 يف ةقيرط برعللو ) : وق تاملكلا هذه نم حراشلا هل ضرع ام نيب نمو
 نييئاطلا ضعب تعمس : ءارفلا لاق .كاّيهَو كاي : مهلوقك ءاه ةزمهلا ليدبت .

 الا و
 ظ 7 عب

 حراشلا لاق «رعلا مالك درو اك ةمور هبفاقلا نم مقا نادبإ كالدكوب

 لدب فاكلاو .« فاقلا لصألاو ءرْسبلا ةفص ءاشيركو ءائيرق ١ : ديز يبأ نع
 7 , 40( اهنم

 . 784 787” ١/ فيرصتلا يف عتمملا )١(

 . "755 صصص (9)

 )9( تاللسرملا )١1١( .

 . 718 ص لصفملا رظناو 5١5«, ص (5)

 . 5557/١ فصنملاو ,7794/5 باتكلا (5)

 . 791 ص فيرصتلا يف عتمملا (5)

 . 7194 ص لصفملا رظنيو ؛ 375 ءا/94 ءالث ص (0)

 55000 2764 /؟ بيطلا يبأل لادبإلا رظنيو ء« 5550 ص (4)

 ل



 عضتير اهك د ةلقلا ١ "هع «ةرتكو ةلقا# نيسيكر نسلق 5 ىلإ عمجلا مسني

 ددحو «ةلقلا ديرأ اذإ الإ يتأي الو ليلقلا عمجلل عضو ةملكلا لولدم نم

 : كلام نبا لوقي.. اهيلع يتأي يتلا نازوألا ءاملعلا هل

 قالا كيلا حن درج يعبر ل

 اهددح دقو ءريثكلا ءيشلا ىلع اهتلالدل كلذب تيّمَّسَف هرثكلا عومج امأ

 ىلع » نازوألا هذه ددع غلبيو ءاهيف لوقلا اولّدعفو « ةنّيَعُم نازوأب ءاملعلا

 . 77« عمجلا ىهتنم ريغل رشع ةتس اهنم « ًانزو نيرشعو ةثالث حيحصلا
 عمصلا اذه عون نايبو ءاهعمجب ةيوغللا داوملل هحرش ءانثأ فلؤملا ىنتعا

 حيحص وأ لتعم «يعامس وأ هنم يسايق وه ام نايب عم هيف هزئاجلا هجوألاو

 ضعبو «هبئارغو عمجا رداون ىلع هبني ناك امك .ةفص وأ ًاردصم هلصأ ناكامو

 يف ًاحضوم «هريغب وأ بلقلاب اهنم لالعإ هقحل امو «ةدرطملا هيسايقلا عومجلا غيص
 .عامسلا بناج ًابْلَعَم ؛هلوانتي اميف ءاملعلا ءارآ ًادرومو «هيأر عضاوملا بلغأ

 : ىلاتلا وحنلا ىلع هدروأ ام ضرع نكميو

 : ةّلقلا عمج : ًالوأ

 امف عومجلا نم عونلا اذهل ءامدقلا نويوغللا اهعضو يتلا نازوألا انيب نأ قبس

 هدروأ ام نيب نمو.. عونلا اذه نمض جردأ اهلاثم ىلع ةيبرعلا تاملك نم ناك

 ددعلا ىندأ يف فنألا عمجو 0 هلوق  ةريثك دج يهو  ةلثمأ نم حراشلا

 ا دا : تكلا

 )١( /؟ هيفاشلا حرش 45 .
 )(( ىف ىراططلل ءامألا كبريصت 15

 ) )5ص ١18 1

-١2١ 



 ىلع دبه حسم ريق دع ينال ع قد لاقو

 . ةّلقلا عمج نازوأ دحأ وهو لاعفأ ةنز

 دقو .' لْعفأ ىلع اهلك رجأو بظأو دجأ "': هلوق نأ ملعا 7 : لاقو

 . '””ءارجو ءابظ : اهعمج يف ءاج

 ” ةاذوو ةرمحجاو رامجا مهلوقك ُدرْطم سايق لاعف هه ةلعما را هلوقو

 , 7*2( ةيد رأو

 0ظ030 5 0 ىضرلاك ةغللا بابرأ هركذ ام اذهو

 امك حلا اذه ةعنأ نم ناش او لخن رك 1 عاردأ و عردأ : ليلقلا يف عردلا

 : ةرثكلا عمج : ًايناث

 كلذ نمو « عمجلا اذه نمض لخدت يتلا ةينبآألا نم ديدعلل حراشلا ضرع

 فالخ ىلع « عومجلا ةينبأ نم لاعف و. "0ءادجلا (يدجلا) نم ةرثكلا عمج نإ هلوق

 داعي عومجلا ةينبأ نم هيلع ءاج امو «رداصما ةب هبا ورعد يللارابلا ساو لاعإ

 اردأن اكل

 عنج فوثأ ةملك هيلع حراشلا دروأ دقو ةرثكلا عومجج ةينبأ نم لوو

0" 2 

 )١( ص 19 .

 ) )7بلعت يأ .

 )”( هيوبيسل باتكلا رظناو ء٠78 ص ٠/ 01/8 .

 ) )5نص ترقملاو . هالد /؟”قياسلا ردصملا :16 :

 .755ص(5)

 ةيفاشلا حرش(5) 0178/9
 ص (ا/) 5377 . >

 ) )4ص 79/8 . 5

 ) )9ص ءامسألا فيرصت رظني 7١94.

 )٠١(ينظر 758 .

١625 



 نيعلا نكاس ءافلا حوتفم يئالشلا 50070725

 ] : ؟١!لوعُف ىلع عمج اواو هنيع تسيلو

 ردصملا ىلع ًاناّبش باّشلا عمجيو » : هفلؤم لوق حرشلا اذه يف ءاج امك

 اذهو * 0( ناسرفو سرافو نابكرو بكار :وحن «دجوي عمجلا يف نالعُتو لعافو
 ..ةلعاف ىلع ناك ام هنم دشو لعاف ىلع هنأل ؛حراشلا ركذ امك يسايق عمج

 حطبأ :مهلوقك لعاقأ ىلع عمج ًاتعن نكي ملو ًامسا ناك اذإ لَعْفأ ' :هلوقو

 يف ناك نإو مسا هنأل ؛اذكه عمج صرابأو صربأو لكاقأو لكفأو حطابأو
 . 20 اتعن لصألا

 لعافمك (للاعف هبش) ىمسم تحت يوطنت يتلا عومجلا نمض لعاقأو
 . ةرثكلا عومج نيب نم اذه نأ كشالو لعايفو

 لئاعف ىلع عمجت ةليعفو '*”رئاصب اهعمج نأ ركذف ةريصبل حراشلا ضرع امك
 هتدمو ال مأ ءافلا حوتفم ناكأ ءاوس «هرخآ لبق ةّدمب ثنؤم يعابر لك يف ساقنيو ١

 . 7” مأ ءاتلاب متمنو ال مأ آفلأ

 لاق . . . سايق ريغ ىلع وهو «ةيرق عمج ىرقلاو . .» :ًاضيأ حراشلا لاقو

 ةوسك مهلوقك ٠ اهعُمج ينب اذه ىلعو ءرسكلاب ةيرق نميلا تاغل ضعب يف ليلخلا

 اسك اهعمج ةوسكو ءاسك اهعمج ة هرسك د[ ليث ًاشرو [ ةوشر ]1و ًاسُكو

 0 اهعمج ةوُشرلاو وسر مج اشرلا كلذكو

 .7؟١ ص ءامسألا فيرصت :رظني(١)

 . 318 ص (0)
 . 507 ص (9)

 . . 39/4 ص (4)
 . 57١5 ص ءامسألا فيرصت (4)
 . ١7" ص فيرصتلا قئاقدو ء7١٠ /؟ ةيفاشلا حرش ىف ةلأسملا رظنتو 2" ص (39)

 ص تب 7 حرس يف ' نم

 أ #2 ب



 : عمجلا مسا : اثلاث

 لومحم هنم كلذو ةيمستلا هذه ىلإ ْر شي مل نإو « عمجلا مسا نع ثدحتو

 1 ا راب ب سلا
 ١ : يدهم نيا اتدقناو + يلعب حيشلا لاق هةطنل نموت دخاوتالو «دايرقلل

 بيطو ثيبحخ نم تفلع ام لكف مهنم تسل ىّدع موق يف تنك اذإ ظ

 را

 لوعَف ةئز ىلع اودع نأل ىدع عمج امّنِإَو ودع عمج ءادعألا نوكي نأ ىفنو

 . ىدعل عمج ءادعألاف 0 : كاع ىلع عمجت ال لوعَفو )

 تيكبلا نيا لوقا عاق لولا | نايف وباذن ةينوعلا يلع قرع مقو

 دازو "7 .ىدع موق ءالؤه :لاقي ء«دحاو فرح الإ توعنم يف لعف تأي ملو ((

 . حراشلا اهل ضرع دقو «ىضرو ىورّو ىوس :اهنيب نم ًاظافلأ ؟؟”هريغ

 براشو بكرو بكار :لوقت امك «بحاص عمجف بحصلا اًمأو » :هلوقو

: 3 

 نع روهشملا امأ ءعمج مسا اولوقي ملو اذه ءامدقلا ةيبرعلا ءاملع حضو دقو

 نازوأ فلاخي هنأ الإ هظفل نم درفم هل دجو نإو ءعمج مسا وهف فرصلا ءاملع

 مل عيمجلا ىلع عقي مساوه ام باب » ب همسوو اذهل هيوبيس ضرع دقو «عمجلا

 رّفتو موق ةلزنمب هنأكف ؛هعمج يف هدرفم ىلإ تفتلي مل يأ 2106 هدحاو هيلع رسكي

2 
 5 ه6 ص(1)

 , 5015 ص (؟)

 . 44 ص قطنملا حالضإ (*)
 : . اهدعب امف ١ 57ص يلاقلل دودمملاو روصقملا رظني (8)

 . 4 ص ©(

 "5 باتكلا 053

 دج 186 1ث



 لسا ا نع وش

 قرعو راَوظَو رْمظ : 5-5 ليلق عمجلا يف لاعفو : هاوق كلذ نمو

 3 ماَوت عمجلاو مأوت مالغو «بابر منغو ىبر ةاشو «قارعو

 ا هن هم لام ها رسكي لاف لع نين عما يف فولو

 عومج نع ءانبلا اذه ىلع عمج ام ةردت تناك اذه لجأ نمو ءرداصملا ةينبأ نم

 .نيسكتلا

 حا تجب اعبر
 هل ضرع امك «برمغلا اذه نع حرشلا اذه نم عضاوم يف حراشلا ثدحت

 سفانخلاو «تاواسفنخ عمجت ءاسفتلاو » :هلوق كلذ نمو «ةغللا لهأ نم هريغ

 لا . سفنخ ىلع ُهَسْفنحلا عمجُت دقو ءاهعمج

 نيستا وبما  ريفاظألاو ءآرافظأ عمجُيو » : رفظلا عمج يف لاق امك

 رفظلا وهو روفظأ عمج ريفاظألا نإ : لا ليواقأو لاوقأو لوّق : لوقت

0 

 يف مهلاوقأو مهفالخ نايح وبأ لمجأو « ءاملعلا نم ريثك اذهل ضرع دقو
 2 يللا هل

 هلوقل هريسفت دنع اذه حراشلا نيب دقو - عمجي امك ىنثي دق عمجلا نأ امك

 هللاو  دارأ هنإف » :لاق ثيح 4*2 مهبر يف اومّصَتْححا نامصَخ ناذَه » : ىلاعت

 0 يلا برعلالوقتامك اذهو نيقيرف  ملعأ

 111 ير لاو و ديوبلا

 )١( باتكلا : رظناو ء559ص 117/7 .

 ظ .71/8 ص (؟)

 ْ ١5/. سص(0)

 . اهدعب امف 7518/١ برضلا فاشترا (4)

 . (19) جحلا (6)

 1 ؟ه؟ ص (5)

25 1-0-6 



 مسا وه انه عمج يذلاو «عمج مسا يه انو ؛ًاعمج تسيل انه مصمخو

 وه : تا .. 7 12110 . كلذل ليلعتلا لبق

 نا اي و ياا

 عامسلاب الإ تبي ال ردانلاو ءًاردانألإ لعمل ًاعمج نوكي ال لاعفأو «ًاراهنأ

 . 2172. . رهن هعمج يف لاقي
 نئاوعَو ناثع هلثمو هييرغ وتد انو ارت بمج ناخّدلاو » : هلوقو

 . 20« راشلل

 لوق هيفاشلا حرش يف درو لعاوف ىلع عمجيو لاك ىلع ءاج ام اذهو

 هانعمب ناثعو نامخد ئف نثاوعو نخاودك .ًاذاش لعاوف لاعُف يف ءاجو : فئصملا

 . "76 ثلاث امهل سيلو

 هتقونا ريتكلا فو فنا :ددعلا ىندأ يف فنألا عمجو :  هلوق كلذكو

 . 247« ردان وهو فانآ :اولاق ارو

 نإف «ةيحرأ لقتالو ءاحرأ اهعمجو :  لاق ( يحر ) ةدال هحرش دنعو

 0و رم وسلا نحر حادا اع

 ::رعاشلا لوقا امان

 وللا نما 1 دنأ تاذ ىدامج نم ةليلو

 ا أ اًءودمم ناك ام عمج هلأ : اقوي

 . 3ملا/ ص (1)

 1 هال 5 ص (0)

1753/96 . 

 . 718 ص(غ)

 .5 16 ص()

- ١5 



 ال دودمملاب صاخ نزولا اذه نأل ؛ةيدنأ ىلع ىدن عمج وه ذوذشلا هجوو

 ىدن عمج وهو نونلا رسكب  ءادن عمج ةيدنألا :لاق نم سانلا نمو ١ روصقملا

 . 217 ًاسايق نوكي ذئنيحو ٠ عمجلا عمج ةيدنأ نوكيف

 نهر : مهضعب لاقو .ًاننرو اناهرو ًانوهر عمجي نهرلاو . . ” :اقيأ لاقو

 ادوخخو ءدروو لوجو“ نوَجو طب موقو طن لجرو .فقسو فقس لثم نهرو

 1ع كارت فو لهوسور ةضانازاو راق 6 ةاور

 هيا قلل اا101 ءاينرسب كترت نازل وب "يهيم ودول انااووب

 أ*"( اذاش ًاليلق الإ لعُف ىلع عمجي ال «ًالْعَف نأل ١ ةحيبق اهنإ :هلوق ورمع يبأ نع

 اذه يف ذوذشلا وأ ةردنلاب مكحي ال هنأ شفمخألا مالك نم يل رهظي يذلا نأ دبب

 و طش اولاقف « لْعُف ١ ىلع ًالعف :اوعمج دقو ) : لوقي ثيح هلاثمأو عمجلا

 هيف لاقي هنإف « لعُف 7 ىلع ةعامج لك :لاق مث «ةْرْوَوهْرَوَو نوُجو وجو
 , 2006 لعف)

 : عمجلا لالعإ

 وأ بلقلاب لالعإ اهقحل يتلا عومجلا نم فلؤملا هدروأ ام ناونعلا اذهب ينعأ

 . ةّلع نم هارتعا امو لصألا ًائّيِبم «هريغ

 يف ناكو «لوُُف ىلع يدُت هُعْمَجَو . » :يدث عمج يف هلوق كلذ نمو
 يف تمد ءاي تبلقتا ايلا ترواجو احنتكس اذإ واول نأ الإ ؛يوُ لصألا

 )١( /؟ (شماهلا) ةيفاشلا حرش 7٠" .
 ةيحمللا رعش ليلقلا : طشلاو م84١1 111//؟ ةيفاشلا حرشو . 5572787 ص رظنيو .58ص (؟) .

 ) )9باتكلا 9/ 558-5171 .

 ) )8نآرقلا يناعم ١ / 14٠ .
 ) )6قباسلا ١191/1١ .

 تاو



 اتوب هتاجلابظفنلا كحك لاذلا اوريستكو ىذذ ةيانمق قلل زلال هولك

 . ؟''ةدرطم ةدعاق لوُحُف ىلع ٍلْعَف عمجو (17(ليلق كلذو ءادثأ ١: اوعمج

 بظأو دجأ هلوقّنأ ملعا» : لاق يتانلار يشن راج دعب - يف كلذكو

 ٠ اهارخا را فصكبف رخو يبظأو يدجأ : لصألا ناكو ءلعَمأ ىلع اهّلُك رجأو

 ناك اذإ اذه «لعفلا هبشت الغل ؛ اهرحاوأ قاموس لعفلا هبشأف اهلالتعال

 > تا ءاهلبيقام كرحتو :بارعإلا عضوم يف لتعملا فرخلا

 ش 1 ءاهلبق ام نكس وأ «سارعإلا

 إو والا مهي زوجيالو ا .” :هلوقو

 2 ذ كلذكف

 امنإ بْلَقلا نأ ملعا» : لوقي ثيح اديجًاليلعت بقا اذه ينج نبا لع دقو

 يف وأولا نوكس : اهنم دحاو ءيشل ال تَعمَجَن : ءايشأل ءهوحنو طايس يف بجو

 طايس يف نيّسلا راسكتا : انو للملا لاك قزم رع تو زوبر دسار

 ءايشألا هذه تعّمسجت املف ؛دحاولا نم لقثأ عمجلاو عمجج ةملكلا نأ : اهنمف

 وه ءايشألا هذه عومجم نأ ىلع كّلديو ؛ءايلا ىلإ اولا نم اوبره اهلك ةلقذملا

 لاوط ليوط عمج يف :مهلوق .ًادرفنم اهنم دحاولا ال ءبلقلا بجوأ يذلا

 !ةحيحبم كلذ عم واولاو ءةرسك اهلبقو «فلأ اهنم واولا دعبو عمج ةملكلاو

 . '*7« عمجلا يف تتبثف «ةكرحلاب ةّيوَق دحاولا يف تناك اهنأل

 . 37 ص (1)

 . 1١ /؟ ةيفاشلا حرش رظني (5)

 ) )9ص 78٠١ .

 521١. ص (4)

 1 445 /؟ فيرصتلا يف عتمملا : رظناو 2525/١ فصنملا( ت7

 ساأ ت8



 باتكلا اذه هيلع ىوتحا اهئ ضيف نم ضيغ الإ وه ام عومجلا يف هب لدم امو
 ةداملا مكحب .ضعب يف رصتقاو اهضعب يف حراشلا عسوت دقو «عومجلا ةينبأ نم

 | .ةحورشملا ةيوغللا

 نطاوملا رثكأ يف عامسلل هبيلغت هريغو عضوملا اذه يف هجهنم ىلع ظحالملاو
 ديزل عيتوو» :هلرقاناع ىلع كذب كلذ للعم ايسابق عمججلا تكول ىتع

 عمسي مل هنأ الإ زئاجعو زوجع : لوقت امك ًاسايق ناك رئازج : تلق ولو ءرزج

 ١ ل ا و

 : بسلا

 يو مييعتلا ازا ريسقا لالخ نيمينملا قاس وتعب ىعونر اقل فاو

 ىلإ بوسنم يرفاعم بوث » :لاقف درفملاو عمجلا ىلإ ةبسنلا ةيفيك هركذ ام زربأ
 دحاولل ًامسا راص هّنأل ؛ عمجلا ظفل يهو رفاعم ىلإ ةبسنلا تزاج اًنإو . . . يح

 هنم دحاولا ىلإ تبسن عمجلا ىلإ ةبسنلا تدرأ اذإ كنأل ؛دحاولا ىنعمب وه سيلو

 وبأ وهو . ضئارفلاو دجاسملا ىلإ هتبسن اذإ يضرفو يدجسم لجر :كلوقك

 هيلا ملسارلا ابنا لي رقت يركز رزقا نااديوش اويل ايام

 0 يوانبأو يدابعو يبالك هنمو . . . هظفل ىلع هيلإ تبسن

 232211110 ابا

 ىنعم هتدافإ مدعل ؟كلذ هظفل ىلع هيلإ بسن ًاملع ناك نإف «ًاملع نكي ملام

 . "7 اهيف ريغي ال مالعألا نألو عمجلا

 ماهتو ٍماشو نامي لجرك سايق ريغ ىلع بابلا اذه نم ءاج امل ضرع امك

 . سايق ريغ ىلغ ءيجت ام ًاريثك ةبسّنلاو « سايق ريغ ىلع تءاج امهُّنُك هذه» : لاقف

 ابرو «ةّبسُنلا يءاي ىدحإ نم ضوع فلألا نأك ؛ناميو ينمي :نامي يف اولاقو

 . 4١5 ص )1١(
 . 3765 ص (5)

 8٠١/. -ط/ا/ /؟ ةيفاشلا حرشو ؛١5١ /7 بضتقملاو 78٠ 17/4 /” باتكلا رظني (؟)

5 



 مآشو . . ضوعملاو ضرعلا نيب عمج هنأل ؛سايقلا يف ديعب اذهو «ينامي : اولاق

 رسك هيف سايقلا ماهتو . .ةزمهنو ةدمب مآشو ءزمه الب ماشو «مأشلا ىلإ بوسنم

 , 1 . ديدشتلاب يماهت : اولاق اًيرو ءءاّبلا

 امو ةينسشلا يف سيقملا نع ثدحتف يضرلا ةلأسملا هذه نع ثيدحلا عبشأ دقو

 . ؟”اهنم سايق ريغ ىلع ءاج

 ىلإ اوبسنو » :لوقيف «مهريغ ىلإو مدآ ينب ىلإ ةبسنلا نيب قرفلا نيب امك

 لجر : مهلوقك «مهريغو مدآ نبا ةبسن نيب اوزّيم امبرو ٠ يوُلع :اولاقف ةيلاعلا

 . 202. ٠ ةريحلا ىلإ بوسنم يريح لجرو يراح بوثو :ينيدم رامحو يندم

 : ةيئاصحإلا تاساردلا

 اهيلئاق ىلإ اهتبسنو برعلا تاغل حيصفلا تادرفمل هريسفت ءانثأ حراشلا نيب

 ظ مالك نم ناك امل ريشي ناك لب كلذ ىلع رصتقي ملو «هجهنم يف اذه نايب قبس دقو

 تاملكلا رصح وأ « ةيبرعلا يف ةدوجوملا ريغ غيصلا ًاحضوم هنع جرح امو برعلا

 ظ ظ . نزولا اذه ىلع ةغّللا يف ةدراولا

 ناك وأ ءردن وأ ءاهدغاوق نع دش امو ةينبألا نايب يف جهنلا اذه ىلع راسو ظ

 . برعلا مالك حيصف نم هيلع ًادهشتسمو .هركذي امل ًالّعمو « كلذ ًانيبم ءاليلق

 لوُلَعَف ةغللا ءاملع رثكأو هيوبيس لاق » :هلوق حرشلا اذه ايانث يف درو اًممو

 : اودشنأو «ةماميلاب لوخل قوفعص وئب : اولاق دحاو فرح الإ مهمالك يف دجوي ال

 رخآ عابتأو قوفعص لآ نم

0 4206, 

0 

 . ١/5 لصململا حرشو ىار/؟ ةيفاشلا حرشو وسام ا باتكللا رظنيو "وه ص ()

 ' .١59ضص (4)

31596 



 لإ لوألا مومضم وهف . . . لوُلَعف ىلع مسا لك » : رخخآ عضوم يف لاقو

 3 فاعلا وف لاو هت راج ترب [وداق ادخار اذوح

 حراشلا لعف كلذكو «هب دارملاو ءظفللا اذه لصأ نويوغللا نيبدقو
 ("7برعلا مالك ةينبأل هتفلاخم ىلع ءانب ةّبرعملا ةيمجعألا ظافلألا نم اذه نأ اوركذف

 ًالولعق نأل» :أطخ ةغللا هذه نأ قودنص : ةماعلا لوقل هريسفت دنع ركذو
 اذه نأل ؛لوعنق جي مل ءًالولُعَف ءيجي مل اذإو ءدحاو فرح ريغ مهمالك يف ءاج
 ب ؟7ةهيلع عرفا

 هركذ هلق لحفلا نم لاط ناز م و : 150000050

 وتلا ةيتاحوالو «ينزاملا

 ةماعلاو «مآللا حتفب ) : ناجكوّصلا ةملك يف هماعلا لوقل هتئطخت دنع لاق

 الو نالعوفو لعوف ءانب ىلع مهمالك يف ءاجام هنأل ؛ أطخ وهو اهرسكت

 ْ ْ ظ 06

 : مهلوق ألإ ةدحاو ةملك يف داص عم ميج برعلا مالك يف عقيال ١ :هلوقو ْ

 . 9« ليدنقلل ةجمص

 هحارش دئنعف . ةيبرعلا يف رهو لمْحّسسا ول ىتح ليخدلا ىلع ني ناك امك

 ةروهشم اهّنَأ الإ «مهمالك يف ليخد ةملكلا هذه ّنأ يدنعو ١ : لاق ليد ينك

 . "7«ًاليخد اهنوك نم عنمت ال اهترهشو
 ًاركاذ ءبرعلا تاغل نم ةغل ىلع ليلقلا نم ءاج ام ًانايحأ رصحي ناكو

 اولاق «لبقتسملا ىلإ اوهتنا اذإف رضّح ةنيدملا لهأ ةغل ” : هلوقك لبقتسملاو يضاملا

 .9١2ص(1)
 . 45/1 فاصنإلاو :09 / 1 رهزماو ؛7/ص برعم او «518 / صقاصخلا ظني )١(

 . 598 ص(0)
 . 389 0 778/1١ فصنملا :رظناو ,718ص()
 . 5الا/ص(60)

 . 45١ ص (9)

 . 2 709ص (10)

 ت15



 ويدي ابي لا هس ل وص

 , 23 0(ىراع

 نكرو ءطنَقَي طنقو يسير ءاملعلاداز دقو

 3 062 0-00 لسا رس ثلا رخل رترع ع رار هام

 اهريغو « لمشي لمشو « لكني لكتو 6ك رد

 لعام جناح حااادووسا ا (50( نوبسْحُي ) ةيئآرقلا ةءارقلل هريسفت دنعو

 « سبيي سبيو « معني معن : : هلثمو «لبقتسملاو يضاملا نم نيعلا رسكب « .لعفي لعَف

 . 1 امهنم دحاو لك يف حتفلا زوجيو « فرحأ ةعبرأ يهو

 نع لش امم اذهو «لضْفَي لضَقَو ردن ردكو 0 :هريغ دازو

 حتفب لَعْفَي ىلع يتأي هعراضم نإف نيعلا رسكب لعّت ىلع ناك ام نأ ؛سايقلا

 الا

 . اهل ًافلاخم ءاجف ءردن امًاركاذ « اهنازوأو رداصملا ةينبأ دروي ناكو

 هيلع ردصملا ريغل مسالا ءيجيالو .رداصملل هؤانب لاعفإ » : هلوق كلذ نمو

 لا

 ل هيلع ةجيربا عمجلا اجي اعلا 3 جلل حلا ماعلا كلتكا

1 

 ” : لوقيف «ةلقلاب اهمسوو «توعنلا نم لّعف ىلع ءاج ام نّيبامك

 ىوس ناكمو « ميز محل : لثم ظافلألا ضعب اهنم دع دقو 2/6 اًدج ليلق لّعف ىلع

 ص(1) ١75 .

 . ل8 « الا/ ص لامآلا ةيغب رظني (؟)

 )*( فارعألا ) 7١( .

 .77”ص(4)

 ٍ ها/ص يكولملا حرشو د لامألا ةيغبو 0 / ١ عتمملا :رظني (5)

 .777صسص(0)

 . 3”الا/سص(1900)

 . 50450 (م)



 اونيبو «ةيبرعلا ةمئأ نم هريغو 7 هيوبيس اذهل ضرع دقو .اهريغو «ميقلا نيدلاو

 1 . نزولا اذه ىلع ءاج ام

 اا فس را رز كو يفرش ااا نادرو اب ىلع دو

 دحاو ىنعمب لعتفاو لعفأ ءيجيام لق ١ : هلوق يف اذه لثمتي «هل ريسفتلا

 لضفلا اولوأ لتي الو# : ىلاعتو هناحبس هلوق . . .رحب نب ملسم وبأ عطق دقو

 فرص دحاو ىنعمب لعتفاو لعفأ برعلا مالك يف ءيجي ال هنأ ىلع 06 مكدم

 انهنك رعألا سيلوهكابالا بش وكنا نطوسولا ا ديلا( ةداوكلو 0 :هتلوفأ

 دعوأو « رمطضاو رمضأو « ركتباو ركبأ : اولاق ء« فرحأ ءاج دق هنأل ؛معز

 ْ 77 ههمالك يف ليلق هّنأل ؛ هيلع ساقي ال هّنأ الإ ء دحاو ىنعمب دعتاو

 ترقوأدقو » :هلوق درو ام نيب نمو « فيرصتلا رداون ىلإ راشأ امك

 فيرصتتا رداون نم اذهو 24074 ارقو تالماخلاف ١ هلوق ةرقوم يهو «ًاراقيإ ةباذلا

 لعفي لعَف ىلع ناك اذإ مزاللا لعفلا نأل ؛ لعق ىلع ردصملا نوكي نأ سايقلا نأل

 نكلو ءآبضغ بضغو أجر جرْعَي جرعك ؛ نيعلا حتفب نوكي نأ هردصم سايقف

 "ل اا . ثبل وان نيش كيبحبا هلثمو «بابلا نع ذش فرحلا اذه

 ساقي ال يذلا رداتلا الإ تلعفأ نم لعفنا ءيجت ال » : ًاضيأ لاقو

 : تيمكلا لوق هنمو :لخدناف هتلخدأو لاجناف هتلجأ : مهلوق وهو هيلع

 لخَدْنَت نكسلا تْيِمَح يف يدّيالَو
 . "قلغناف بابلا تقلغأ : مهلوق فورعملاو «ردان اذهو

 . ١/ ١١ قئافلاو «5 54 / 5 باتكلا رظني )١(
 . (5؟)ر وتلا (0)
 ..؟518 ص(5)

 (؟) تايراذلا (5)
 . 5:45 :88ص(8)

 . #18 ص(5)

 ب1562



 يف طسب حراشلا نأ آلإ ٠ 00 'ءامدقلا ةغللا لهأ نم ريثك اذه ركذ دقو

 . حضوو هريسفت

 هلق » : : لاق ثيح( ىدح) ةملك ترعنلا يف هلق ىلع ءاج ا دروأ اًممو

 نأ: يأ يوما اولاق توعنلا يف لّعف

 . عمج مسا (ىدع)
| 

 070 :ةريثك ةيئاصخإلا فلؤملا ةسارد ىلع ةلثمألاو

 .اهريغو ةردانو ءاهنم رثكأ اهريغو ةليلقلا ةّيِْبأْلا هيف َنّيب عونو ءقبس امك ددعلا
 لكو ةردنلا وأ هلقلا حراشلا لوق ىلع ءانب ةينبألا نم طمنلا اذه انقحلأو ءاهنم عيشأ

 يناثلاو « ددعلا رصح لوألا عونلاف « رصحلا باب نم ةساردلا هذه تحت جردأ ام

 ماسلا ىلإ هدرا يميزنا يصح ادعو لثألا ىلع فلألا يار ين هيبالل رمح

 صن دقو « سايقلا يف ةربتعملا# ةرثكلا ىلإ لصي مل هنأل ؛ هيلع ساقي ال يذلا

 قفاو نإو 27« عامسلاب الإ:تبثي ال ردانلا نأ ىلع عضوم نم رثكأ يف حراشلا ظ

 ظ +2020200529 «اعامس الإ ذخؤتال ةغللا »نأ ؛ ًاسايق وأ ًالصأ

 . هلوانتي اميف هجهنم اذه ناك لب «ليلقلا وأ رداّنلاب رصحلا اذه دّيقي ملو

 . مال ء1/0/ ص يكوللا جوشو ع و“ 5955ص بتاكلا بدأ رظني(١)

 ' 0 755ه ص ()

 . 7 م8الاص (9)

 . ”7ص(5)

 ت1 14



 غيصلا لدابت

 ضرع دقو ءاهنيب ضراقتلا اوحضوو «ءاملعلا هيلع هّبن خيصلا نيب لدابتلا
 ىلع ردصملا ءيجمك « ضراقتلا اذه اهنيب عقي يتلا غيصلا نم ديدعلل حراشلا

 ظ ) ٠ .لوعفم ىنعمب وأ « ( ليعف ) ىنعمب ( لْعف )

 بوتكملل :لاقيف «ردصملاب لوعفملا فصوي » : هلوق هركذ ام نيب نمو '

 "7 : تر ع يرسل ترسل نات واعمل :لاقي امك «ةباتكو باتك

 ضقت : مهلوقك «دوجوم مهمالك يف لوعفم ىنعمب لعّمو ..٠:هلوقو
 1 ., 06 . . طوبخملا قرولل طْبتحَو ءضوفنملل

 0 :اولاق . دوجوم مهمالك يف لعُقم ىنعمب لْعَفَو :  ًاضيأ لاقو

 22 1: وروح قماديلط لمغفا اكلت نال كاسم < تعا

 )١(ص"5 :

 ظ ظ . 62 7ص(7)

 نثمال فكك مكلف قال شدد قلل لله للام ١ 757ص :رظني ديزمللو ء 087 ص(#)

 . اهدعب امف 458 ص يواطنطلل ءامسألا فيرصت يف ثحبملا اذه رظنيو . ”587/ «4

 هه 1558



 ثنؤملاو ركذملا

 ةقيقد ةيعاو ةلماك ةسارد ةيبرعلا ءاملع اهسردو اهدصر ةرهاظلا هذه

 تامالع اوحّضو امك ءركذملاو ثّنْوملا اهيف كرتشا امو «ةغنؤملا ظافلألا اونيبق

 ىلع اوتأف «هريغ نم ثينأتلا بستكي امو «ةيعامسلاو ةيقيقحلا تاثنؤملاو ثينأتلا

 ظ . ةرهاظلا هذهب قلعتي ام لك

 كر كل نامت يافا نورا تان نم يل

 وأ ثنؤملاو ركذملا نع بتك ام لك ءاصحإ ددصب نطوملا اذه يف تسلو .يرابنألل

 رعت هتابل اذه ينل ميلا اةيدرهج نادل نكلردسلا لاقان

 ةعبرأ درفأ ثيح «بلعث هدروأ ام لالخ نم ثجيبملا اذه نع فلؤملا ثدحت

 ] حضوي ناك لب «باوبألا هذه ىلع هثيدح حراشلا رصقي ملو «ةرهاظلا هذهل باوبأ

 يوتسي يتلا غيصلا ًالثم نّيبي نأك «ةرهاظلا هذه تحت جردني امم ءهل ضرعي ام لك

 ركذملا ها وفسا وأ «ليفتمو.و "7 لاين و "لاك ةفييسك فد از ك1 ام

 ناك اذإ يمنع تنمووعو ىرلا نإ يس نم ًالودعم ناك اميف ثنؤملاو

 ةيحلك ثنؤملاو ركذملا هيف يوتسي هنإف تعن وهو « لعفم وأ « لوعفم نع ًالودعم

 وأ ؟9ثنؤملاو ركذملا اهيف كرتشي يتلا ظافلألا نابب وأ « ؟”حيبذ ةاشو نيهد

 . امهدحأ اهب صتخي

 هنايب بابلا اذه تحت جردني امم حراشلا اهل ضرع يتلا لئاسملا زربأ نمو

 مسا ةنز ىلع ءاج امم ثينأت ةمالع ريغب ًاثنؤم ناك اميف نييفوكلاو نييرصبلا ءارآل

 )١( 59ص رظني داوج لجرو داوج ةأرماك . '

 . 0917 , 57ص رظني ليعفم ىلع ريطعم لاقي كلذكو راطعم لجرو راطعم ةأرماك (؟)

 00 0 . ١5١ص رظني(7)

 . 1٠٠ ةص(؛4)

 ك1



 تايئاادجا ماا : لاق ثيح ثماطو ضئاحو رهاطو قلاط ةأرماك لعافلا

 رّكذملا ةغص نيبو اهيب قرفلل ثنؤملا يف ذ لخدت ءاهلا نأ كلذو «سايقلا هيف رمتسُي

 نع ينغتساو «نسياسلالا لاو هك جاهم عر كروت زيغلل نعل تصلح ذاق:

 ءاهلاب لاقي نأ زوجيو ٠ قلاطو ضتاح ةأرما : كلوقك « ءاه الب تلقف « ةمالعلا
 لاقو . . نسحب سيلو زوجيو :ءارفلا لاق « نييفوكلا لوقاذه « هلثم يف

 تاق زف يدخلان ونار ةنقل ال فلق عع لاس هد كتل كورا اذ: ةويردسملا"
 تاذو ضيح تاذو قالط تاذ : يأ 2١7 ةبسنلا ىنعمب ناك لماحو ضئاحو قلاط
 . ةقلاطو قلاط نيب قرفلا يف ليلخلا لوقب كلذ ىلع بّقعو 27« لمح

  مسوو نييأرلا هيف نّيِب او ا وع ةلاتللا كيل ىرانسألا درقأ كفو

 ىلع ًادهشتسم ليصفتلاب اهركذ ةئالث هجوأل ؛نالطبلاو داسفلاب نييفوكلا يأر

 :ةةروأ اف

 ( ديدَج ةَقَحْلم ) مهلوق يف حراشلا يأر
 دودجم ليوأت يف ًاديدج نأ يأ لوعفم ليوأتب ًاليعف نأ انه حراشلا قار

 ليوأتب ليعف هّنأل ؛ ثنؤملل ًافصو ناك نإو ءديدج ىف ءاهلا لخدت مل 7 :لوقيف

 : رعاشلا لاق دوذجم ىنعمب ديدجف «عطقلا وهو ءدجلا نم هقاقتشاو لوم
 2 ماشا 5200

 اديدج اقل اهُلْبَح حّبصأَ اديبي نأ ىميلس يبح يبأ

 نأ حصفألاو .هيوبيس اهركذ ةغل يهو « ةديدج ): لوقت *ةماعلاو

 اعل ( . . ديدج :لاقي

 . كلذب تفرع :يأ(١)
 ٠ ) )7”88ص رظني .

 . 9١ص يرابنألل ثنؤملاو ركذملا رظنيو « اهدعب امفا/58 /؟ فاصنإلا (5)

 ظ . 045 ص رظني(؟)

- 1017 



 م ىري حراشلاو نيفوكلاو نويرصبلا هيف فلتخا اتباسك ةلأسلل هذهو

 . ةلعاف ليوأتب ًاليعف نأ نوريف نويرصبلا امأ 217نويفوكلا هآر

 هب لثم امو فيرصتلا ءانبو سايقلا ةقيرط نع لودعلل حراشلا ضرع امك
 اذإ الوعف ّنأ ملعا ١ :لاقف زوكشو روبص ةأرماك ( لوُعَق ) ةغيص لودعلا اذه ىلع
 ءارفلا ىكحو «هللا ةَوُدَع : مهلوق الإ ءثنؤملاو ركذملا هيف ىوتسا لعاف ىنعمب ناك

 يف ثنؤملا و ركذملا نيب ىوس امّنإو ؛ناردان ناذهف ليصفلا ةعوضر عمس هّنأ

 هنا تركش» لاقي هنأل +«تنيرصتلا ةآنيو نفايقلا ةقيرط نغ لاودعم هنأل < َلوُدَم

 2506. . فصولا يف ةغلابملا ةدارإ ةلعاف نع تلدعف « ةرباص يهف ترّبصو ةركاش |

 ءارفلاو هيوبيسك ةيبرعلا ءاملع هل ضرع ام وه انه حراشلا هركذ امو

 ؤ

 رف :
 0 معو

 ظ ١ 0 را لا ا ص ا رك لا

 18١ . ١ ص

 ' . 557 ص رظني (؟)

 . 47.1 رهزلاو « 8ص ءارفلل ثنؤملاو ركذم او / ١ باتكلا رظني (7)

 كل



 ةيوحنلا لئاسملا :سماخلا ثحبمملا

 : هتفص ىلإ ءيشلا ةفاضإ - ١

 نم رثكأ يف حراشلا اهل ضرع دقو «نييفوكلاو نييرصبلا نيب ةيفالخ ةلأسم هذهو

 دقو «ءنسح لامعتسا هتفص ىلإ ءيشلا ةفاضإ نأ ىريف ءحرشلا اذه نم عضوم

 ىلإو هتعن يلإ ءيشلا فيضأ دقو ء حبصلا :قلفلا :لوقي ثيح اذهب حرص .

 ةالصو « عماجلا وه دجسملاو عماجلا دجسمو « ءارضخلا يه ةّنجلاو ءارضنلا

 : (١7 ةنسح هذه لك يف ةفاضإلاو ةرخآلا رادو 1 ىلوألا يه ةالصلاو ىلوألا

 هارن يذلا ءارفلا مهتمدقم يفو «نييفوكلا يأر وه انه حراشلا هب حرص امو

 يهو ةرخآلا ىلإ رادلا فينضأ :  ("7 4 ةرخآلا رادلو 8 ىلاعت هلوق هنايب دنع لوقي

 وهل اذه نإ ١ : هلوقك هظفل فلتخا اذإ هسفن ىلإ ءىشلا برعلا فيضت دقو «ةرخآلا

 لوألا ماعو « ىلوألا ةحراب كتيتنأ : هلثمو :نيقيلا وه قحلاو 229 4 نيقّيلا قح

 ا ا ا ع فيا

 ( . . اهظفل

 ةعنصلاو سايقلاب نوجتحيو «هب لاق نمو ءارفلا لوق نودريف نويرصبلا امأ
 ةعاسلا ةالص : يأ فاضم لبوأت ىلع ةلكاشلا هذه ىلع ءاجام اولوأف «ةيوحنلا

 (9)هماقم هتفص تميقأو هيلإ فاضملا فذحف ةرخآلا ضرألا رادو «ىلوألا

 ا ؛ ةفاضإلا هذه نسحتسا قباسلا هصن يف حراشلاف

 يأرلا نأ ىرأو :ىتناتعلا نزعأ مانع ريراثلاو ميقات الايد هذاك عرج

 . 519 . 2794 "ل6 786 ص رظني(١)
 )١١9(. فسوي(؟)

 . ( 95 ) هعقاولا (*)
 . 05.58 / ١ نآرقلا يناعم (5)

 .اهدعب امو 25 /1 فاصنإلا رظني (0)

 كا



 201 عطس اه يلرأ ليبأت ىلإ نادم لادا «ديدس يار لاهال هله يف ركل

 ع هت دكا ؟ نابع عقر اذزع لكن نلت قرح ىبرتل ناك لؤت .ليوأت

 . باتكلا ةبسن نايب يف ةلأسملا

 :ءانبلاو بارعإلا نيب سمأ - ؟

 ةبارق اهلبق طقس ثيح ءًاعوطقم ًاثيدح ناكف سمأ ءانب نع حراشلا ثدحت

 وأ اهنع اهس خسانلا لعلف «ةخسنلا هذه يف دجوت ملو «بلعث اهدروأ داوم نامث

 نع همالك نم ةيقب دوجو هدهؤي اذهو ةيطخلا ةخسنلا نم تطقس وأ . يطاقنلإ دمت

 ىلع سمأ ينب : ىئاسكلا لاق » :هلوق سمأ ةملكل هنايب نم يقب اميف ءاجو . سمأ

 نع تاع انزل انننع بن + كارت: ندع نبأ عد دلما نأل ؛ رسكلا

 لعفلا هبش نم [ جرخ ]1 ذئنيح هنأل ؛ بارعإلا هوجو هيلع تيرجأ مآللاو فلألا

 فلأ الب بصني نم برعلا نمو . سمألا يدنع ناكو « سمألا ىضم : لوقتف

 | : زجارلا لوقك ء مالو

 اسمأ ذم ًابجع تيأر ينإ

 اسمخ يلاعسلا لثم ًازئاجع

 اسمه نهلحر يف ام نلكأي

 اسرض نهل هللا كرتال

 ضاع يرق ل و نمو كنز اذ نسما نر قف 3 ها راع ْ: ءارفلا لاق

 :.تللذ

 اندنع سمأ : كلوقك ءرمألا لعف هبشأ هنأل ؛رسكلا ىلع سمأ انة

 جاو وح ةنارعالا هوجو هياق فييوقلا ا: هاعقلا هي نم تر اذإف

 . اخك ع تكمللا ص رظني(١)

  اؤالعء د



 رحب يتسرب ورا در يف ياريرعلا ندا ضل رك

 كلذل فرصلا نم هعونمم اهّنأ ينعي هلعلف «ةرورجم زجارلا لوق يف سمأو ءزجارلا
 . بوصنم هلوقب زوجت

 ًاميمت نإ ثيح «ميمت ةغلو زاجحلا ةغل يف لثمدي اهيف يوغللا فالخلاو

 بارعإ يأ رجلا كلذكو ةحتفلاب هنوبصنيو «ةّمضلاب عفرلا ةلاح يف هنوبرعي

 11 فري نر

 :ريسج ع ؟

 :رعاشلا لوقب هداهشتسا دنع ريج نع حراشلا ثدحت

 ظ . هلفاسأ ءاور تناك نإ رْيَج لجأ لزنم لّوأ يدربلا الأ نلُكَو

 ريسكلا ىلع ىلا تا ىنعمب ريجو ) : تيبلا تاوزرقإ هيسرتق نانا لاقت

 : مهلك ءاذك لعفأ ال ريَج : نولوقي . مسقلا ىنعمب ةملكلا هذه نوركذيو
 ظ (79[ ذك لعفأ ال : هللاو

 ىنعلا امأ ءمعت ىنعمب باوجلا فرحأ نم فزح حراشلا لاق امك يهو

 ريغ نم ًاّقح ىنعمب ١ يتأت اهنإ لاق يذلا ”يقلاملاك ةاحنلا ضعب هركذف يناثلا
 ًاقح ىنعمب مسا يه اًمإو «ًآباوج يدنع تسيلو . اهتيفرح الو اهتيمسال ضرعَت

 ريج ل ا لا ماس باسم
 . . نلعفأل ًاقح : لوقت امك « نلعفأل

11 1 1 000771 
 1001 اة تع نلففأل دبع لاق

 .اهدعب امف 17 / 5 كلاسملا حضوأ (1)
 .7ةهكص(5)

 ةنس يفوت ضيبألا رحبلا ءيطاش ىلع ةنيدم «( ةقلام )ىلإ ةبسن «يقلاملا رونلا دبع نب دمحأ (')

 . ينابلا فصر هتافلؤم زربأو (ه7١7)

 . 507 ص ىنايملا فصر (:)

 . مسقلا ىنعمب حرص دقو 2٠١ ص ينامرلل فورحلا يناعم رظنيو 27١١ ص لصفملا (5)
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 ' هدهاوشو باتكلا رداصم : ثلاثلا لصفلا

 باتكلا رداصم : لوألا ثحسملا

 هل هاوش : ىناثلا ثحبلملا

 ب 5/1١





 باتكلا رداصم : لوألا ثحبملا

 مهصعتو ا ةزكنلاو نورخللا ني عين لج نم ءامسبا ضمن ىلاذلا جرم

 و ارحل ءاارحع , يندشنأ : الثم لوقي وأ مهلاوقأب يفتكي رخآلا

 . :يلاتلا وحنلا ىلع مهف «مهنع تالوقنلاو مهئامسأب حرص نيذلا

 يباحص «ةمألا ربح «يمشاهلا يشرقلا بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبنع -
 ىورو ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا مزالو «ةوبنلا رصع ءدب يف أشن «ليلج

 لقن ٠ ةرجهلا نم نيتسو نامث ةنس فئاطلاب ىفوت «ثيداحألا نم ًاريثك هنع

 نارين يرواعلا م

 نييوحنلاو نييوغللا لئاوأ نم دعي . يدزألا يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا-؟

 ماب هانم ايدقللا يلام يقي ضلع ديرو لاب يوقا وينك رعللاب

 هباتك يف هبيترت نأ امك .ملعلا اذه راكتبا ىلإ ايظا سل قررا

 دمتعا يذلا زيمملا بيترتلا اذه ىلإ قبْسُي مل ذإ ؛ هتيرقبع ىلع لدي ( نيعلا )
 .ةيقللا لق جلا او «اياورسلا جراج ورد يف قردلا عيش ىلعدج

 سمخ ةنس هتافو تناك . جراخملا هذه ديدحت نم هيل | لصوت ام لج ثيدحلا

 . ًاعضوم نيعبرأو ةتس يف حراشلا هنع لقن . ةرجهلا نم ةئامو نيعبسو

 دمحأ نب ليلخلا ىلع ذملت ءرشب يبأب ىنكي «ربنق نب نامثع نب ورمع هيوبيس ٠
 هباتكو .ربكألا شفخألاو «بيبح نبا سنويو «يفقثلا رمع نب ىسيعو

 عست ةنس ىفوت ءوحنلا باوبأ ًانمضتم انيلإ لصو فلؤم لوأ (باتكلا)
 ظ . ةرجهلا نم ةئامو نيعبسو

 .ًاعضوم رشع ةثالث يف حراشلا هنع لقن

 لقا ربقكا باع امل نوعا ةاضتلا هه ويقل تيصشا كوي
 .ًابيرقت ةثامو نينامثو نيتنثا ةنس ديشرلا نوراه ةفالخخ ىف تام «ةيبرعلا

 . عضاوم ةتس يف حراشلا هنع لقن
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 ىلع ذملت «ةفوكلا ةسزدم يسسؤم نم دعي ةزمح نب يلع نسحلا وبأ يئاسكلا -
 .ةثامو نينامثو عست ةنس تام «هريغو دمحأ نب ليلخلا دي

 > .ًاعضوم نيسمخو نينثا يف حراشلا هنع لقن
 نم ًاريثك فلأ «هفوكلا ةاحن نيب نم هللا دبع نب دايز نب ىيحي ايركز وبأ ءارفلا 5

 عبس ةنس تام «نارقلا يناعم : هتافلؤم رهشأو «ةغللاو وحنلا يف تافنصملا

 ظ ظ ا ظ .ةرجهلا نم نيتئامو

 لوقنلا رثكأ نم لقنلا اذه دعيو ءًاعضوم نيعستو ةعبس يف حراشلا هنع لقن
 1 . حرشلا اذه يف

 ظ يف ًاباتك نييفوكلا نم عضو نم لوأ «نسحلا نب دمحم يساؤرلا رفعج وبأ
 ظ لس ىفوت .ءارفلاو ىئاسكلا هيلع ذملتو « رمع نب ىسيع نع ذخأ ءوحنلا .

 5 نم ملاع . عمصأ نب يلع نب كلملا دبع نب بيرق نب كلملا دبع يعمصاالا-4

 رابخأب ًاملاع «ةيبرعلا مولع يف ًارحب ناك «ديشرلا مايأ دادغب مدق «ةغللا ءاملع

 يتلا ةيوغللا لئاسرلا نم ًاددع فلأ «ةياردو ةياور بحاص ءاهمايأو برعلا

 ظ " . ةرجهلا نم نيتئامو ةرشع تس ةنس ىفوت «هغللا مجاعم ةاون تناك

 0 .ًاعضوم نيعبرأو ةثالث يف حراشلا هنع لقن

 ةديدع تافنصم هل «يوغل يوحن . يرصبلا ّيميتلا ىّنثملا نب رمعم ةديبع وبأ-4
 .ًابيرقت نيتئامو رشع ةنس ىفوت «( نآرقلا زاجم ) هباتك اهرهشأ نم

 .ًاعضوم نيرشعو ةتس يف حراشلا هنع لقن

 ت11

 ٠ سانلا ملعأ نم ناك .يوغللا ينابيشلا رارم نب قاحسإورمعوبأ- باللغة 

 ةئس ىفوت ءرعشلاو ةغللا ناويد بحاصب فرعي ناكو «ميجلا باتك فص .



 ديز يبأو يئاسكلا نع ذخخأ «ينايحللا نسحلا وبأ كرابملا نب يلع ينايحللا ١

 .ةروهشملا دارا هل 0 يعمصألاو ينابيشلا ورمع يبأو

 . ًاعضوم رشع دحأ يف حراشلا هنع لقن

 عمس «ةغللاو وحنلا بحاص .يراصنألا تباث نب سوأ نب ديعس ديزوبأ 7

 ةردشغ نيوخ ةن فوت ءندارتلا هفلا اهرهسا نو .ةقث «برعلا نم اريك

 .ًابيرقت نيتئامو
 .ًاعضوم نيثالثو ةعست يف فلؤملا هنع لقت .

 ونهشأ نه( طشوألا جتقحالا) ) هدعسم نب ديعس نسحلا وبأ . شفخألا_

 لئاسملا ضعب يف نييرصبلا فلاخ ًاروهشم ًايوحن ناك «ةثالثلا ةشفاخألا

 ةرشع سمح ةنس ىفوت «نأرقلا يناعم هتافلؤم رهشأ نم ءةيوخنلا

 ظ . نيتئامو

 . عضاوم ةينامث يف حراشلا هنع لقن

 ةقبطلا يف دعي «يومألا دمحم وبأ صاعلا نب ديعس نب نابأ نب ديعس نب هللا كبع_- 8

 ير دع رادع نور ندب (راناوك ريق را ديرتنا
 . نيترم حراشلا هنع لقن

 ريثك ًايوحن ناك « . يبارعألا دايز نب دمحم هللادبع وبأ . 'يبارعألا نبا

 نيثالثو ىدحإ ةنس يفوت «ةغللا ءاملع نم ديدعلا هنع لقن «ةيوار عامسلا

 . نيتئامو

 . اعضوم نيرشعو ةعبرأ يف فلؤملا هنع لقن

 ىلع هيوبيس باتك أرق نمم . نجلا را يك هي ا ١

 يف بضتقملا اهرهشأ «تافلؤملا نم ًاريثك فئص «ينزاملا عم ُةَمَّتَأو ىمرجلا

 . نيتئامو نينامثو سمح ةنس ىفوت «بدألاو ةغللا يف لماكلاو «وحنلا

 . عضاوم ةسمخ يف فلؤملا هنع لقن

 )١( نييوحنلاو نيوغللا تاقبط « ص”١5 .
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 نع ذخأ « «ملعلا نونف عيمج يف هرصع لهأ مامإ مالس نب مساقلا ديبع وبأ ١-

 بيرغلا هتافتصم رهشأ نم «مهريغو يعمصألاو ةديبع يبأو ديز يبأ

 . ًاييرقت نيتئامو نيرشعو عبرأ ةنس ةكمي ىفوت فنصملا

 . نيعضوم يف حراشلا هنع لقن

 هنللا يف ماعإ «ليلخلا باحصأ نم «يرصب ةشرخ نب ليمش نب رضنلا

 ا

 هيل # عار م

 رسفم «يرصبلا يسودسلا باطخلا وبأ زيزع نب ةداتق نب ةماعد نب ةداتق تا

 0 اا :دمحأ مامإلا هنع لاق ظفاح

 . ةتامو ةرشع نامث ةئس ىفوت .ةغللا تادرفمو ةيبرعلا

 . نيعضوم يف حراشلا هنع لقن

 : شفخألا هتع لاق نق نوار ذا ع ني وم ودا قرضا رحل بلش
 يف يفوت .«يعمصألاو رمحألا فلخ نم رعّشلاب ملعأ ًادحأ كردي مل»

 ةلال ل

 يو اير نزلا نانا سلق يي 1201010 1

 ”ةنامو نيداملو عبس ةنس فرت « يحصيحا مهم

 .دحاو عضوم ىف هنع لقن

 تاغل ظفحي ناك هنإ ليق «ةيوار . ةركرك نب ورمع يبارعألا كلام وبأ - 1

 . ةغللا يف فيناصتلا ضعب فّلأ «ءبرعلا

 ظ لدار يف رمت هلع لن

 ا



 دحأ ناك «ليلخلاو ورمع يبأ نع ذخأ .دمحم وبأ كرابملا نب ىيحي يديزيلا 7

 ناسارخب ىفوت . رداونلا ثادق اهني نون تان فحول « ءاحصمفلا ءارقلا

 . نيتثامو نيتنثا ةنس

 . عضاوم ةثالث يف فلؤملا هنع لقن

 ناك هيوبيس ذيملت . برطقب ريهشلا يوحنلا يلع وبأ رينتسملا نب دمحم -4

 يا ناك دريت هددع تاحاردمدل ريع ب نع سدح » هل ًامزالم ظ

 . نيتثئامو تس ةنس ىفوت . دادضألا

 . عضاوم ةسمخ يف فلؤملا هنع لقن

 بلعثك ءاملعلا نم ريثك هنع ىور ءاهبيرغو ةغللاب ملاع .ةريفملا نب ”ملع 16
 نيتئامو نيثالث ةنس تام «هريغو

 ظ . دحاو عضوم يف حراشلا هنع لقن

 عست ةنس ىفوت «حيصف رعاش . يبلكلا ريرج نب لالب نب ليقع نب ةرامعع -7

 . نيتئاملا دعب نيثالثو

 . دحاو عضوم يف هنع لقن
 ةغللاب ًاملاع ناك . او عدلا سراب في

 . ينابيشلا ورمع ابأ يقل هنإ : يطفقلا هنع لاق ءاهرارسأو

 . عضاوم ةعبرأ يف حراشلا هنع لقن

 ناك ءةغللا ءاملع نم ملاع . نفس ا ا وا

 تافلؤم هل .ةقث ةيوار ءرعشلاو ةغللاو نآرقلا ملعو نييفوكلا وحنب ًاملاع

 .نيتئاملا دعب نيعبرأو عبرأ ةنس ىفوت . قطنملا حالصإ اهرهشأ ةديدع

 . عضاوم ةسمخ يف حراشلا هنع لقن

 ةمئأ نم مامإ . متاح وبأ مساقلا نب نامثع نب دمحم نب لهس يناتسجسلا 4

 شفخألا ىلع هيوبيس باتك أرق ءرعشلاو ةغللاو نآرقلا مولع يف ءاملعلا ةغللا
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 ةنس يفوت تافنصملا نم ًاريثك ف لأ ءضورعلاب سانلا ملعأ ناكو «نيترم

 . نيتتامو نيعبرأو نامث وأ نيسمخخو سمخ وأ نيسمخ
 ظ . عضاوم ةعبس يف حراشلا هنع لقن

 ملع يف ًاسأر ناك «يوغل يوحن ."يرونيدلا ملسم نب هللا دبع هبيتق نبا ٠-
 لكشم ليوأت :اهرهشأ تافنصملا نم ديدعلا هل رابخألاو ةغللاو ةيبرعلا

 . نيتثامو نيعبسو تس ةنس يفوت ءارعشلاو رعشلاو ءبتاكلا بدأو «نآرقلا

 ظ ظ .دحاو عضوم يف حراشلا هنع لقن

 عبار فاس راسا رض ”ينابيشلا سابعلا وبأ ىيحي نب دمحأ بلعث - ما

 .ًاعضوم نيرشعو

 نم ًاريثك فّلأ ءيوغل ةمآلع .هللا دبع نب نسحلا يركسعلا دمحأ وبأ
 يف نوصملاو «فيرحتلاو فيحصتلا هيف عقي ام حرش : اهرهشأ نم تافنصملا
 . ةثامث ”و نينامثو نيتنثا ةنس يفوت «بدألا

 . عضاوم ةعست يف حراشلا هنع لقن

 نعذخأ . يوغللا يوحنلا .بلاط وبأ مصاع نب ةملس نب لضفملا 37

 .لاثمألا يف رخافلا :اهرهشأ تافلؤملا ضعب فنص «بلعثو تيكسلا نبا

 . دحاو عضوم يف حراشلا هنع لقن ٠ ف رقت ةئامثالث ةنس يفوت

 أرقو «نيتئامو نيرشعو ثالث ةنس ةرصبلاب دلو . نسحلا نب دمحم ديرد نبا 4

 نم ريبك ددع هنع ىور «تام ىتح اهب يقبو نامع ىلإ لقتنا مث اهئاملع ىلع

 ب اساسا ذأ هنإ :هنع لاقي «ءاملعلا

 . ةثامثالثو نيرشعو ىدحإ ةنس تام . ةرهمجلا اهرهشأ تافلؤملا

 . عضاوم ةرشع يف حراشلا هنع لقن

 5 ١6 ص ىلإ 5١ص نم هفلؤمو حيصفلل صصخملا ثحبملا يف هنع ربخلا رظني (1)
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 نم «بهذملا يلزتعم «آغيلب ًابتاك ناك «يناهفصألا رحب نب دمحم ملسم وبأ 1

 نيتنثا ةنس يفوت ؛ملعلا فونص نم هريغبو ريسفتلاب ملاع «ناهفصأ لهأ

 . ةثامثالثو نيرشعو

 . نيعضوم يف حراشلا هنع لقن

 ىلع عمجأ لاع .رافغلا دبع نب دمحأ نب نسحلا يسرافلا ىلع وبأ خيشلا 5

 . ةثامثالثو نيعبسو عبس ةنس دادغبب يفوت :ءاملعلا نم ريبك ددع هملع

 « نييرصبلا وحنب سانلا ملعأ ناك .مساقلا نب ليعامسإ يلاقلا يلع وبأ
 :اهرهشأ تافلؤملا نم ًاددع فنص «هيوتسرد نبا ىلع ةيبرعلاو وحتنلاأرق

 . ةثامثالثو نيسمخو تمم ةنس تام ءدودمملاو روصقملاو «يلامألا

 لاق : ظفلب حرشلا اذه نم عضاوم ةسمخ يف امهركذ درو ناملاعلا ناذهو

 كلذكو ءامهلاوقأ ضعب جّرخأ نأ تعطتسا ام تلواحف ؛(يلع وبأ خيشلا

 . يقوزرملا يلع يبأل ةبسنلاب نأشلا ظ

 ةغللاب ملاع .يقوزرملا نسحلا نب دمحم نب دمحأ وهو يقوزرملا يلع وبأ

 "17 حيصفلا ىلع حرش هلو ؛ناسحلا تافنصملا نم ًاددع فّنص «وحنلاو

 ةنس يفوت «تايلضفملا حرشو «ةسامحلا ناويد حرش هتافلؤم رهشأ نمو

 . ةثامعبرأو نيرشعو ىدحإ

 "وضم يبأ لبق يرشخمزلا خيش يروباسيلا رفظملا نب نسحلا يلع وبأ

 يلع هّلعلف لجرلا اذه ةيصخش ةّقدب ددحأ نأ عطتسأ مل . يدهم نب يلع- ١+

 عست ةنس تام نييوحنلا ءاملعلا ةاورلا دحأ وهو «يورسكلا يدهم نبا

 يدهم نب يلع هنأ وأ "' دضتعملا ةفالخ يف يفوت ثيح ًابيرقت نيتثامو نينامثو

 . 18ص هنع انثيدح رظني (1)
 . #2 وأ 5 هنع مالكلا رظني (5)

 . 957 88 / 16 ءايدألا مجعم (*)

- 181١ 



 خسن ٠ يئاّنحلا رهاط يبأك ء ءاملعلا نم ريثك نم عمس «يقشمدلا يلالهلا

 يزاريشلا نب رصن وبأو ركاسع نب مساقلا وبأ هنع ثدَح « ريثكلا هطخب

 ظ ورمل حجرأ لوألاو ١ ”ةئامسمخو نيتسو نيتنثا ةنس تام نورخآو

 ظ . يركسعلا دمحأ يب أ نع ثدح يذلا وه

 مورا ةرثك ىلع ملعلا اذه ةيصخش نايب ىلع فقأ مل :قراط وبأ-١

 ظ . نيفورعملا ريغ ةاورلا دحأ هلعلف ءرداصملا .

 ضعبو ءارقلاك «مالعألا نم ريثك ىلإ باتكلا اذه يف حراشلا راشأ دقو

 يرصبلا نسحلاو .«فرصم نب ةحلطك ءارقلا ءامسأ ضعبب حرصو «ءابدألا

 0 ملو ءامهريغو

 :ةءارعلل ينم دحاول يحجون لود

 يف كلذ تركذر ؛هتفرعم يف تدهتجا دقف ءابدألا ضعب يندشنأ : هلوق امأ

 . يقيلاوجلا دصقي هنأ ىلإ تيهتناو"7ةساردلا نم هعضوم

 )١( ءالبنلا مالعأ ريس 7 / 4١ .

 عكك ص رظني(') ”3 .

 تام



 باتكلا دهاوش :يناثلا ثحبملا

 هدهاوش ةرثك حيصفلا حورش ةيقب نع حرشلا اذه هي زاتما ام مهأ نم

 حيصفلا حورش عسوأ نم كشالب وهو «لئاسم نم هل ضرعياميف هدارطتساو ٠ ظ

 يبرعلا رعشلاو «فيرشلا ثيدحلاو «ميركلا نآر قلاب دهشتسا دقف ءةدوجوملا

 ربلا ناعبفلا# لوسو يور يييلارفاو يوررحلالادبأو :ميضفلا

 ْ : ىلاتلا

 ميركلا نآرقلا .ًالوأ

 دعتو ؛ةحاصفلا يف ةيلاعلا ةغللا يه ميركلا نآرقلا ةغل نأ هيف بيرال امم

 . ءاملعلا اهب جتحي يتلا دهاوشلا قث وأو ىلعأ ةينآرقلا تايآلا

 ىلإ ةراشإلاو :انناقو «دهاوشلا هذهب باتكلا اذه حرا ٠ تامامتهاو

 دا ا كي «كافارقلا لإ «نيرسفملا لاوقأ

 | . باتكلا اذه نم نيعضوم يف هيلإ راشأ ميركلا

 . ًادهاش(718) حرشلا اذه اهنمض يتلا ةينآرقلا دهاوشلا تغلب دقو

 ازع ةءارق (17)نم رثكأل ضرع لب ةيعبسلا تاءارقلا ىلع رصتقي مل امك

 . اهب أرق نم ىلإ تاءارقلا هذه ضعب
 للك زب نيس يزعل كابن عرق لاه فايدعنا كارزلو

 اهريغ وأ ةيغالب وأ ةيفرص وأ ةيوحن لئاسم نم هل ضرعي ام ىلع اهب لالدتسالا ىلإ

 . نم نيعضوم ىلإ ريشأ داهشتسالا اذه يف هتقيرط حيضوتلو «ةيبرعلا لئاسم نم
 ] . هيلع راس يذلا جهنملا اهلالخخ نم نيبتنل عضاوملا

 داوم بنتو ياا سابّلاو ” : عضاوملا دحأ يف لوقي

 مول او 0016 نيل ابل مشنأو مسكل اس مذ : ىلاعت هللا لاق

 )١(البقرة)/1481( .
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 نم مكتصختل مكل سوبل ةَعْنص ) : ىلاعت هللا لاق حالّسلا يف لمعتسيام
 4 فر 1 ا)هكسأب

 ريل يتورع

 لق كلذ كوي ذك ايدو اذه يلو ان قدك لاقيو . » :لاقو

 اس 0

 يذلا هلل دمحلا اولاقو ١ 2974 مم ايَدهف َدوُنمَت امأو ا

 .©0 ... ©0لوَقلا نم بّيَطلا ىلإ اوُدُهَو > : لاقو ,2404 ذهل اناَدَه

 : راثآلاو ثيداحألا :ًايناث

 ةلص ىلع ليلد اهب هلالدتساو «راثآلاو ةيوبنلا ثيداحألاب حراشلا دهشتسا

 . ةديكأ ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا ثيداحأب ةيانعو «ةقيثو

 نامت و اديس وو ةكام حراشلا اهب دهشتسا يتلا راثآلاو ثيداحألا ددع غلب 1

 يف ةبارغ الو «ةغللا بتك ضعب يف امب نروُق ام اذإ ريبك دع اذهو اثيدح (185)

 لاحأو ثيدحلا بيرغ يف ًاباتك حراشلا فلأ دقف هّئيبو هحرشو هب دهشتسا ام ةرثك

 . تارم عبرأ باتكلا اذه يف هيلإ

 ندي يا احلام ظ

 صُقوَي ضقو دقو قنعلا رصق صقولا ١ . لجرلا صقو دقو )
 سلا لسا لس انفو سأل ثيدحلا يفو صقوأ وهو

 "ا . هقنع تّقدناف ءاهنع طقس : يأ هتلحار هب تصقوُف

 . (م١٠8 ) ءايبتألا(١)

 . 7797 ص (5؟)

 .(9١)تلصف (*)

 .(27) فارعألا (2)

 . (55) جحلا (5)
 . 4١1ص (5)

 "ل
 15١85-



 اميف حراشلا لاق ( هرمع لاط اذإ : لجرلا رمع ) : بلعث لوق دنعو

 يه :لوقتو «ًاراد هيطعت نأ وهو «ىرْمْعلا نم ِهّنإف ءهترمعأ امأف . . 7 : هلاق

 : هلآو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لول «ةّبه ءاهقفلا دنع هذهو ؛ كرم ك

 ١ . 2170( اهرمعأ نمل ىرُمعلا )

 ىدعت لب «ةيوغللا لئاسملا ىلع رثألا وأ ثيدحلاب هداهشتسا يف رصتقي ملو

 . اهريغو ةيهقفلاو ةيغالبلا بناوجلا ضعب ىلإ كلذ

 ظ لاوقألاو لاثمألا :ًاقلاث

 دهشتسا دّقف ءاهمكحو اهلاثمأو برعلا لاوقأل ةبسنلاب نأشلا كلذكو .

 : نيرم أ ىلإ كلذ درمو ؛لوقو لثم نيب (181) ةئامو نينامثو دحاوب حراشلا

 حراشلا نأ رخآلاو «برعلا لاثمأل هصخ حيصفلا يف ًاباب درفأ ًابلعث نأ امهدحأ

 . لاثمألا باب حرش يف ءدبلا دنع هيلإ راشأ دقو «لاثمألا يف فّلأ نم َنُمض

 ] يف هتداعك اياضقلا نم هل نعي ام ىلع لاشمألاب هداهشتسا يف هجهنم ناكو

 نايبل بلاغلا يف ضرعي هنأ الإ «ةيوبنلا ثيداحألاو ميركلا نآرقلاب هداهنشتسا

 0و لي ل ين ةيسانلا

 عمسي مل ( ليلا ةبؤر نم انيلع قره : نولوقيو . . . » : هلوق هب لثم اممو

 ثالث هيفف قرهأو قرأو ةريهظلا نم قره :مهلاوقأ امأو ,''"”ذكهالإ
 1 ١ 1 "0 «؛تاغل

 عمج نمل برضي ١ : لاق ( ةليك ءوسو افشحأ ) برعلا لوقل هحرش دنعو
 .لاحلا ىلع لدي ردصم -: ةليكلاو ءرمّثلا ءىدر : فشحلاو .نيتمومذم نلمح نب

 لاقف ءلّيَكلا ءيسي راّمَّتلا لعجو «هارتشاف ًائيدر ارم مواس ًايبارعأ نأ هلصأو

 . ١597 ص(1)

 . لادبإ الو هيف ةغل ال يأ (9) .

 ثمل ص (5)
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 قاتل و م ىلع هنو «ةليك ءوُسو آفشحأ : يبارعألا

 ش : رعاشلا

 2011 لل  مكودع نع ًانبجو انيلع ًالهج

 5 (9) ( رعّسلا يف ةدايزو ةليك ءوسو ًافشحأ ١ :ىوريو

 زجارلاو رعشلا اعنا

 لاق . برعلا ذويه مشا .دهاوشلا نم عونل لذه يف حراشلا عسوت

 . «برعلا ناويد هنإف رعشلا يلإ هيف
 اذه فلومو . "7”فورعم مهرعشب جتحي نمم ةيبرعلا ءاملع فقومو

 نييومألاو نييلهاجلا ءارعشلا نع هدهاوشف ؛ . رعشلا حيصفب الإ جتحي مل باتكلا

 هكا هايس . هركذ دحاو تيب يف الإ نيئَدْحُملاب دهشتسي ملو

 7( حيصف هنأ الإ لاق مث « اثدحم رعاشلا

 تايبأ ددع غلبو .ًادهاش نيرشعو ةئامتس ةيرعشلا دهاوشلا ددع غلب دقو

 رشع ةعبسو ةئامعست ىلإ امهعومجم لصيل ا

 دج ةءنيثك كش الب هذهو ًاتيب

 ,. 55١5159 ص(1)

 0007 ١/5 بدألا ةئازخ يف فالفبا اذه رظني ()

 ه9 ص: رظني 0

2112 



 وف ة

 هلا لصفل ةيلالدلا ره

 لمتشي : ىتآلا ىلع

 5 ١ فدا م

 7 هل اشلا ثحبل
 فق

 1 تيب موو

 ثحبلم
 : ش

 او من .لاعف؟
- 

 ! ةدامل أ ظ ْ ففعحلم  ىنعم ىلإ الا غيص

 ىلا

 سا ّْ
 يسوم

 : لس
 وباسم

 : سداسلل ظ ظ

 ىلا 0 عباسلا ملعت : عب 3 )ش

 اال





 اذهو دحاو ىنعم دحاولا ظفلال نوكي نأ ىنعمب نيابتلا ةغللا يف لصألا

 لصألا اذه فالخ ىلع ةغللا يف رهاوظ يتأت.دق نكلو نيابنملا هيلع قلطيام

 لدي اذهو .ةيبرعلا انتغل اهتوتحا رهاوظلا هذه لكو .داضتلاو كرتشملاو فدارتلاك

 ظ ظ ظ .ةغللا عاستا ىلع

 حّرصُي مل نإو اهتالولدم نايبو رهاوظلا هذه يف ثحبلاب نويوغللا ىنع
 هيوبيس ىرنف ءاهيلع مهصنو اهب مهتفرعم عم ,تاحلطصملا هذهب ءامدقلا نويوغللا ظ

 . نيينعملا فالتخال نيظفللا فالتخا مهمالك نم نأ ملعا» : هلوقب كلذ انل نيب

 . « . . . نيينعملا فالتخاو نيظفللا قافتاو ءدحاو ىنعملاو نيظفللا فالتخاو

 فالتخاو بهذو سلج : وحن وه نيينعملا فالتخال نيظفللا فالتخاف

 فلتخمم ىنعملاو نيظفللا قافتاو . قلطناو بهذ : وحن دحاو ىنعملاو نيظفللا

  هايشأو .ةلاضلا نادجو تدرأ اذإ تدجوو «ةدجوكا نم هيلع تدجو :كلوق
 00 ظ ] , 2030 «رثك كلذ

 ةلقتسم تافلؤم اهضعبل اودرفأو « رهاوظلا هذه يف هدعب ءاملعلا لّصف دقو ظ

 . ةدح ىلع ةرهاظ لك نايب دنع هحضوأس ام اذهو

 )١( باتكلا ١/ 85 .
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 :فدارتلا : لوألا ثحبلملا
 هضعب عبت : يلف ارا «ءيش فلخ ءيش عباتت ) ةغللا يف فدارتلا

 . 20« اضعب

 دحاو يد نامل هدرفملا ظافلألا ١ نع ةرابع وهف حالطصإلا يف امأ

 117 يافا

 نكت ملف «ملاعلا تاغل بلغأ اهتفرع يتلا رهاوظلا نم ةيوغللا ةرهاظلا هذه

 عقاولا نإ لب 7 : . .سينأ ميهاربإ روتكدلا لوقي اهدحو ةيبرعلا ىلع ةروصقم
 , "76 ةفدارتملا تاملكلا ضعب ىلع لمتشت ةغل لك نأ دهاشملا

 يف اهدوجو ببس اولّلعو «ةيلالدلا ةرهاظلا هذهل ةيبرعلا ءاملع هبنت دقو

 اب يس ا يللا .ةغللا
 يف مالس نب مساقلا ديبع يبأك هباتك نم اءزج اهل درفأ نم نم مهنمو ”0 ينامرلاو

 . مهريغو فنصملا بيرغلا

 اهدرفأ نم مهنمو «نيثدحملا نيثحابلا نم ريثك ةرهاظلا هذه سرد امك

 ظ . ًاثيدحو ًايدق نييوغللا ءارآ هيف نيب ' 7” لقتسم ثحبب

 ايف لداتللةلباقو.«ىنعما حم ظافلأ 7 نع ةرابع اهنأب نوثدحملا انرعو
 10د نأ قاع

 )١( ؟ ةغللا سيياقم مجعم : :رظنيو ( فدر ) ناسللا / "001 .

 ) )9رهزملا ١/ 5:7 .

 . ١ا/8ص هيبرعلا تاجهللا ىف (9)

 قشمدب ركفلا راد هترشنو «يبهذلا دجام /هققح (هيناعم تقفتاو هظافلأ تفلتخا ام )باتك وه (:)
 ا | .م15146-ها 4065

 . راد هترشنو يرصملا يلع حلاص هللا حتف /د هققح دقو (ىنعملا ةبراقتملا ةفدارتملا ظافلألا ) باتك وه (5)
 .ماوم4ل-ه4 ال :ةروصنملا ؛ةعابطلل ءافولا

 تاير اناا ةرازر تاررضوبا وحل كلاب ماش ينل يشن لاثملا ليبس ىلع رظني (5)
 .ما٠18 قارعلا

 . ١٠١ 94ص هغللا يف ةملكلا رود (0)

 هه 4



 ظ : نيتبتملاو نيركدملا نيب فدارتلا
 نردقلا يف اهراكنإ وأ «ةرهاظلا هذه تابثإ يف ةيبرعلا ءاملع فالخ أدب

 دفا لب اهواك ايالاق قمدنجلا ملف نيتباسلا نينرتلا نت انآ «يوعمفلا فالاقلا

 ا . ةيبرعلا يف اهدوجو ىلع
 قدخ لقت ه1 تملك هعباتوج ىاازعالا نما ةغللا قافدوجو ركنأ نمو

 دحاو ىنعم ىلغ برعلا امهتعقوأ نيفرح لك : يب .ارعألا نبا لوق يف راكنإلا اذه

 ملف انيلع ضمغ امبرو ؛هب انريخأت ءانقرع اميز «هيحاص يف سيل ىنعم امهنم لك يف
 171! برعلا علل

 ةفلتخملا ءامسألاب دسحاولا ءيشلا ىمسي » : بلعث هذيملت لوقيو

 . وهو ٌداحاو مسالا لإ اذه يف هلوقن يذلاو «ماسسحلاو دنهملاو فيسسل 555
 ا باو يا . فيسلا

 ةرهاظلا هذهل نيملاعلا نيذه راكتإ انل حضقي نيقباسلا نيصنلا لالخ نمو

 باتكك ا ل . ةيوغللا قورفلا يف ءاملعلا فيلأت أدب انه نمو

 . هريغو يركسعلل ةغللا يف قورفلا

 00 انرصع ىلإ ها راو واعر يداللا لازامو

  حراشلا رظن يف فدارتلا

 نحوي هيأر نأ الإ حرشلا اذه يف ةرهاظلا هذه نع يرظن صن ىلع فقأ مل

 اهلعل هرابعلا هذهو :« دحاو ىنعمب ا : : هلوقب اهبقعي ةلثمأ نم هب لّثم ام لالخ نم

 نم اهادعام تبثأ دقو ءاهراكنإ مدعو ةرهاظلا هذه هتابثإ ىلع ليلدتلل ةيفاك

 اا . 200-549 ١/ رهزملا :رظناو ءالص يرابنألل دادضألا (1)
 . 2085 / ١ رهزملا(5)

 ظ نرقلا يف ةيوغللا هلالدلا مئاعم : ناونعب ريتسجاملا ةجرد لينل مدنا انثحب يف كلذ ليصفت رظني (5)
 . اهدعب امف ؟١ ةص يرجهلا ثلاثلا

 كل



 ناك اذإف « نيترهاظلا نيتاه يف هيأر هيف نيب صن يف داضتلاو كرتشملاك «رهاوظلا
 1 . فدارتلا ةرهاظ تبغي نأ ىلوأ باب نمف امهتبثأ دق

 لوقف امك : عببلا يف هثرخخأ : لاقيو » : هلوق ةلثمأ نم هنع درو ام نيب نمو

 , 217« دحاو ىنعمي هترظنأو هتلَجأ

 لاق » : لاقف جاهتملاوةعرشلا نيب قرفلا يف ءاملعلا ءارآركذ امك

 0 ا عا

 3 نيمو ًابذك اهلوق ىَقْلأو ظ هيشهارل ميدألا تددَقَو

 ْ اوي كانتا كلذكو

 . ةغللا يف فدارتلا هتابثإ ىلع ليلد ةفدارتما ظافلألا هذه هداريإف
 هيل لع ع

 نأل ؛ْتَغَأ :اولاق امك «ريغال حرجا دَمأ : حرجا يف اولاقو ١ : ًاضيأ لاقو

 . "76 دحاو ىنعمب ةَيَعلاو ةدلملا

 بوُتلاو لجَتلا 05-0005 را مريخ الار

 0 رادو

 برضتسا لاقي «بّرضلا :هئامسأ نمو ١ :لاقف لسعلا ءامسأل ضرع امك
 يذاملاو «بارّسشلاو ميخلاو ؛ اهحتفو ءاطلا رسكب مرّطلا اهنمو «ضيبا اذإ : لسعلا
ْ 1 
 8 . توثسلاو

 ظ ثيح ةغللا يف اهتابثإو ةرهاظلا هذهل حراشلا هبنت قبس امم انل حضتي اذكهو.

 0000-0 ءامسأ نم مسا يف الإ ليلعت اغود ةقب ةقباسلا ظافلألا ركذ

 امك- حرصي لب ا ا

 دحاو ىنعمب اهنأ -

 )١( ة؟7 ص :

 ص (؟) ”757 .

 ) )9ص 5١5 .

 سص(2) ١59.

 ) )6ص ١١8 .

 ت1
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 هيوغللا -قورفلا : يناثلا ثصحبسملا

 قورفلا سملتي - اًنيب نأ قبس امك - ةغللا يف فدارتلاب حراشلا رقي امكو

 . اهتكرح تفلتخا وأ ةملكلا ةينب تفلتخا ءاوس تادرفملا نيب هيلالدلا

 ةلثمألا ضعب داريإ ىلع عضوملا اذه يف رصتقأسو .مهريغو يعمصألاو ديز يبأو

 . ةغللا اياضق نم عونلا اذهب حراشلا ةيانع اهلالخ نم َنّيبأ يتلا

 :.زاللا تادتح رت فتوح هرانلا تدعفومق رفلا يف حراشلا لاق

, 0 7 50 

 دقع دقو .امهريغو ؛' "و نبا دنع هدجن يأرلا اذهو

 (*!(يناعملا هابشأ ظافلألا ساسمإ باب ) : هامسأ آباب ظافلألا هذه لثم ينج نبا

 . نيتملكلا ىنعم براقت ءاخلاو ءاهلا يجرخم براقتلف

 . قرف كشلاو ةيبغلا ريكو :لاقف كشلاو بيغلا نيب حراشلا قرف امك

 كشأام : كلوقك . رخآلا لدب نيئيشلا دحأ عوقو :كّشلاو «ٌةَمهتلا : ينعي بيغلاف

 . 0*2 نّظلا ءوس ىلإ عجري بيغلاف ءرطملا يف كّشأو هدوعقو ديز مايق يف
 الإ نوكيال ءيفلا ١ :هلاق اممو «ءيفلاو لّظلا نيب قرفلل هنايب كلذكو

 امنإ ءيف هل لاقي الف نكي مل اذإف «هيلإ رخآ عضوم نم ءاف لظ هنأك ٠ «سمشلا خسنام

 ماع لظلا نأ باباي ءيفلاو «ةادغلاب لظلا : مهضعب لاقو .لظ وه

 .75 78ص (1)

 ش ١5٠١ ص قطنملا حالصإ (5)

 . ١١7ص بتاكلا بدأ (7)

 .اهدعب امف ١5 7؟ /” صئاصخلا ()

 178 ص (6)

 ت54" ت



 هيلع ليلدلاو  ّصاخ ءىفلاو'« هيلع نممشلا علطت مل نإو طئاحلا ّلظ كلوقك
 ان يللا لاصالاو ودغلاب مهلالظو ا لجو زع هللا لوق

 يف ًاببس ةكرحلا تناك يتلا ةيلالدلا قورنلا نم حراشلا هل ضرع امتو

 ريغ نم هّلدَعو «هسنج نم هلدعُف . . » :لدعلاو لّدعلا نيب قرفلا يف هلوق ءاهنيابت

 ,4(2) « , .'©04 ًامايص كلذ لّدَع وأ 0 ىلاعت هللا لاق هسْنج

 لعب : يأ ءرهّشلا بقع نأ ركذف بقَعلاو ٍبْقُعلا نيب قرف نم هي ام اهنمو

 تقملاو يتملاول : لاق مث ية تيا هانعمف هّبقَع اّمأ ءيضهي نأ

 / . 00 « نيينعملا فالتخال ظفللا يف امهنيب قّرُو ٠ دحاو لصأ ىلإ ناعجري
 م راع

 ماكل ة: كاعن هلق لف نعطررملا قرلدم نو قرقلا نع رغم

 الجر : لوقت ص300 ا اذ

 تدرأ نإف . مهب أزهيو مهبسيو سانلا نم كحْضَي ناك اذإ ةَأْرَهَو ةَّبسو ةكحض

 2 رح ريغ 3 ربع

 يي يأ ٠ هأزهو ةبس و ةكحض : تلق يناثلا

 0 . . ةّنعْلو ةئعل ؛ وحن « درطم سايق اذهو « هب

 7 ب يسد

 اذع 0 نابل د هنأ : لاق لزغم : لاق نمو ا أ «لزغأ

 )١(الرعد) ١6( .

 ص( 25883545
 . ( 86 ) ةدئاملا (©9)

 60٠. ص (غ)

 . 6”555059 ص (6)

 . 51١19 ص : رظناو « 0" ص(

 . 075 ص (1/)

 215 ظ



 : يظفللا كرتشملا : ثلاثلا ثحبملا

 فكم داموا «نيفلتخم نيينعم ىلع لادلا دحاولا ظفللا وه :هموهفم

 (7١هغللا كلت لهأ دنع ةيواستم ةلالد

 نم لوأ نأ ودبيو «ركبم تقو ذنم ةرهاظلا هذه دوجو نويوغللا كردأ

 اهيف يوتست رعشلا نم ًاتايبأ عنص امدنع يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا اهل ضرع
 قايسلا بسح ةملكلا هذه تالولدم ركذ مث «بورغلا ةملكب يهتنتو هيفاقلا ظافلأ

 ا ةكراولا

 نيظفللا فالتخا مهمالك نم نأ ملعا ) : لاق يذلا هيوبيس هذيملت هالتو

 فالتخاو نيظفللا قافتاو «دحاو ىنعملاو نيظفللا فالتخاو «نيينعملا فالتخال

 ا نيينعملا

 قا اع رو وق ةازتلاو كل هلو عا اني نرسل ةةمن ون بح

 تدرأ اذإ : تَّدّجوَو ةدجأوملا نم هيلع تدجو) ب نيينعملا فالتخاو نيظفللا

 ْ ْ . ( ةلاضلا نادجو

 ةلثمألا اوبرضو «ةرهاظلا هذه يف ءامدقلا ءاملعلا نم ريثك فّدص دقو 1

 ع او” يديرولاو 17 دفعا يبأك كرتشملا ظافلأل ةديدعلا

 رهزملا(1) ١/ 59” .
 . 97/5/5١" قباسلا ردصملا (؟)

 ) )0باتكلا ١/ 75 .

 اأط ةيرتغلا ةضينلا هس د وحا نداقلا ةيغ تمحتج اذ ةضاروو وق ءافعم نفلككاو هلكفل ىفنا اه

 ظ .م1976 ةيكيلوثاكلا ةعبطملاب عبطو وكنرك كلذ لبق هرشن دق ناكو . هه

 توري ء ١ط ؛نيميشعلا نمحرلا دبع /د قيقحت يديزيلا مي ميهاربإل هانعم فلتخاو هظفل قفتا ام (5)

 .م14198-  هآأة هاب

 :مآلاس نب مساقلا ديبع يبأل ىنعملا يف فلتخخاو ظفللا يف هبعشا امو برعلا مالك نم سانجألا (7)

 .ه507١ توريب «١ط «يبرعلا دئارلا راد ءيشرع ىلع زايتما /حيحصت
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 نم مهنمو «مهتافلؤم ايانث يف ةرهاظلا هذهل نوثدحملا نويوغللا ضرع و
 1 ب تلو ايم

 :تابثإلاو راكنإلا 95 كرتشملا

 أدبي ملو «ةرهاظلا هذه دوجوب ىلوألا نورقلا ةثالثلا يف هيبرعلا ءاملع رقأ

 . يرجهلا ثلاثلا نرقلا ءاضقنا دعب الإ اهيف - ًافالمخ هتيمست حص نإ - فالخلا

 هذه يناعم ددعت نإ - ًالثم - مهلوقب كرتشملا ظافلأل مهليلعت يف اذه لثمتيو

 . اهل لئابقلا لامعتسا فالتخال ةجيتن الإ وه ام ظافلآلا

 : حراشلا رظن يف كرتشملا

 هنإ لب «ةلثمألا نم ريثكب اهل لّثمو «ةغللا يف ةرهاظلا هذه حراشلا تبثأ

 . "7 هفلاخي ىنعمل اهلثمو ىنعمل ةملكلا ءيجت دقو » : ًالئاق كلذب حرص

 ةعبرأ بْلَقلاو ١ : لوقيف بلقلا ةملك كرتشملا ظافلأ نم هدروأ ام نيب نمو

 ءامسلا يف مجن :بلقلاو ءتَبَلَق ردصم :بلقلاو ءناسنإلا بلق :بلقلا : ءايشأ

 , 90« َةَلْخَّتلا يلق :بلقلاو 5-5 . ءاتشلا موحجن نم

 مالك يف لامشلاو .ةّنشلا عرض يف لَعْجُيسيِك : لاّمُشلاو . .) :لاقو

  عمج اهئمو «ىرسبلا ديلا اهنمو ءانركذ يذلا سيكلا :اهنم ءايشأ ةعبرأ برعلا

 ل لا

 كريبشملا ظافلا ةيف تورس تاعكلا ذهرخا ىف اسربف تضف ةقو

 ظ . حرشلا اذه ايانث يف ةدراولا

 دادغب بادآلا ةيلكل ةمدقم ريتسجام ةلاسر ءديدش ميركلا دبع / ةيبرعلا ةغللا يف يظفللا كرتشملا )١(

 . اهريغو باوتلا دبع ناضمر /د هيبرعلا هتف يف لوصفو . م5

 . 795 ص (؟0)

 . 375 495 ص (9)

 . 76٠594 ص(م(5)
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 :دادضألا : عبارلا ثحبللا

 دنع هدجن ام ءامدقلا ةيبرعلا ءاملع اهدروأ يتلا تافيرعتلا قدأ نم : هفيرعت

 وحن «هافان ام ءيش لك ضو ٍلض عمج دادضألاو » : لوقي ثيح «بيطلا يبأ

 : هل ًادض ءيشلا فلاخ ام لك سيلو .. . لخبلاو ءاخسلاو داوسلاو ضايبلا

 ١7 « نيدض اسيلو نافلتخم لهجلاو ةوقلا.نأ ىرت

 اذه نمو » : لاق ثيح كرتشملا عاونأ نم ًاعون ءاملعلا ضعب هدع دقو

 ًاداضتم نوكي ام ( كرتشملا ينعي ) ًادعاصف نيننعم ىلع ءيجي يذلا دحاولا ظفللا
 71د علا ىف

 مدس تافديمم [سوحرفا ره ةرشاطلا هزيل اء انقل نويوخلل| بكتب 0

 (ه11) 247 يعمصألاو ( ه )7٠1 "7برطقك اهنحت جردنت يتلا ظافلألا اهونمض

 . مهريغو (7بيطلا يبأو (ه 748 ) ""تيكسلا نباو ( ه7 )27 يزوتلاو

 اهّصخ دقو ؛مهتافلؤم نمض نوثدحملا نويوغللا ةرهاظلا هذهل ضرع امك
 ءارآلا نأ الإ ءًاثيدحو ًايدق ءاملعلا ءارآ هيف حضو « 7لقتسم فلؤمب مهضعب

 . ءامدقلا ةيبرعلا ءاملع ءارآل ىدص الإ يه ام ةثيدحلا

 ١/١. برعلا مالك يف دادضألا(١)

 . ١/ ص برطقل دادضألا(؟)

 . ضايرلا «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا « ناار ءدادح انح /د قيقحتب باتكلا اذه ردص (25)

 يف نكاد حصل توربو يعول ايان هيكيارتاكل حجج ءزفه تسغوأ / هرشن (5)

 . ( دادضألا

 . م191/8 نماثلا دلجملا ؛ ثلاثلا ةدعلا دروملا ةلجم يف ةرشنو «نيساي لآ نيسح دمحم /هققح(©)

 . ( داديشألا يف يدك ©2939 نمض وفع تقرا / هرشن ةادضألا (5)

 يهاكرخ؟ «قانعنب يارعلا يملعلا عبجالا تامر نيت رتل ؛نسح ةزع روتكدلا هققح (9)

 م1477

 ىلوألا ةعبطلا «دادغب « نارا عا ءةغللا يف دادضألا . نيساي لآ نيسح دمحتم (4)

 .م1974- ه4

- ١81/ 



 :تابثإلاو راكنإلا نيب دادضألا

 ةلالدب «ةغللا يف ةرهاظلا هذه رارقإ ىلع ىلوألا ةثالثلا نورقلا ويوغل عمجأ

 سابعلا ايأ نأ ركذ ه ( ه 04٠ ) يقيلاوجلا نأ ريغ .اهيف تافنصم نم هوفلأ ام .

 نوركتي ةيبرعلا ءاملع نم نوققحملا ١ : لوقيف «ةغللا يف دادضألا ركني نّمم ًابلعت

 دض برعلا مالك يف سيل : ىيحي نب دمحأ سابعلا وبأ لاق ءاهنوعفديو دادضألا
 دوسأ ضيبألا نوكي ال هنأل ؛ًالاحم مالكلا ناكل دض هيف ناك ول هنأل :لاق

 لصأ ىلإ هاننعم عجري ظفللا فلتخا نإو برعلا مالكو « ضيبأ دوسألا الو

 اهنأل «. ضفخنا ام يهو «٠ ضرألا نم العام يهو ةعلتلا : مهلوق لثم « دحاو

 نوكيف « هالعأ ىلإ ريصي ةرمف « ةعلت هلك ليسملاف « يداولا ىلإ ءاملا ليسم '
 دحاو لصأ ىلإ مالكلا عجر دقف « ةعلت نوكيف « هلفسأ ىلإ ردحني ةرمو « ةعلت

 ىتح ءيشلا ضايب دتشا اذإو ء دوسألا وه نوجلا كلذكو . ظفللا فلتخخا نإو

 37و وتتالاك نر رعبلا تعي

 يموت و فيقتل عع نس فلاقلا ةررقلا فو ف الكتا عبار

 ظ : حراشلا رظن يف دادضألا

 نيترهاظلاب نروق ام اذإ ًاعيرس ًاضرع ةرهاظلا هذهل حراشلا ضرع
 يف اذه لثمتي .اهل هتابثإ ىلع لدي هدروأ يذلا يرظنلا ًصنلا نأ آلإ «نيتقباسلا

 . 7 ( مهفاف ءهّداضي ىنعمل اهلثمو «ىنعمل ةملكلا ءييت دقو ) : هلوق

 ةملكل هريسفت دنع هلوق ةرهاظلا هذه ىلع هب لشمام نيب نمو
 عيبلا يف رعاشلا لاق «ءاطعإلا ىنعمبو ذخألا ىنعمب نوكي عيبلاو . . : ( عيبلا )

 :ءارخلا عم

 اكلامب ءالعلا نايبذل تحبو ةراشخب مهضعت هين عاَبو

 )١( ص بتاكلا بدأ حرش 187 .
 )١( ص ثلاثلا نرقلا يف ةيوغللا ةلالدلا ملاعم رظني  17١..اهدعب امف

 )( ص 555 .

 دة



 : هأاثعم «تعبو :هلوكو .هكلم نم جرخأ :هأئنعم .عابو :هلوقف

 230 . تيرتشا

 00 « لاصولا : نيبلاو توافت اذإ : انو نوي داو ضنا لاف

 ١ توطنا ام نايبو ةغللا تادرفم عبتت يف حراشلا ةّقد ىدم انل حضتي اذهبو
 ْ 00 . ةيلالدلا رهاوظلا نم هيلع

 ) )1١ص 258-5797 .

 ت15



 ا ثحبمملا

 لعفأو لعف-١
 يتلا ةينبألا لالخ نم نيتغيصلا نيثاه نيب ةقالعلا نع حراشلا ثدحت

 1و ارسم نادال ءاململا صامت محررا

 لك نأ ةج ةجحب .دحأاو ىتعمب لعفأو لعف ء ءيىجم ةيبرعلا ء ءاملع ضعب عنم

 حراش مهنيب نمو «نورخآ كلذ زوجو . ىنعملا يف ةدايز ىلع لدت ىنبملا يف ةدايز

 هر ل ل رشا وع ف يح

 : ةينبألا هذه نم ءاج امو ء دحاو ىنعمب اهنم ناك امو . نيفلتخسم نييئعمب

 : ضمأو ضم
 لاق يرد ناشف اعلام لزب ا اركان نقدا نتاع خراشلا ثدحت ظ

 ل ا همأو « فلأ ريغب حرسجلاو لوقلا ينضم : ليلخلا

 ىنع هَّنِإ لاقي 507 لرد وي قل مانا : سابعلا يبأ 1

 وا ا وره نأ لاق ءالعلا نب ورمع ابأ

 "ا . . حصقأ ضمأ : اقل لافو: ناتديج ناتغل ضمأو ضم : مهضعب لاقو

 .هل يأر ءاذدبإ اًغود ءاملعلا لاوقأل هداريإ قباسلا صنلا لالخ نم اة

 39 ”'دحاو ىنعب تلعفأو تلعف باب نمض هييتق نبا اهجردأ دقو

 : ىديأو ىدُي
 دنع تيديأ ) : بلعث لوقل هنايب دنع نيتقباسلا نيتداملا نع ثدحت امك

 ةعماجب يملعلا ثحبلا زكرم ةلجم «يوابزعلا 007700

 «يبهذلا دجام رخو نقل ةعاحرلا اكسس سأل تسفر تلعفر: ةمركملا ةكمب ىرقلا مأ ظ

 . قشمد « عيزوتلل ةدحتملا ةكرشلا
 ١ / ١1/8. ةرهمجلاو 2757 / ١ حيصفلا حيحصت رظنيو . 7570-7315 ص رظني (؟)

 . 4758 ص بتاكلا بدأ ةرف
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 :رعاشلا لاق

 ميركلا دي ةادجلا يذ لفسأب | بهو نب ساَحّسَح نبا ىلع تيدي

 تمعنأ اذإ : تيديأ لاقي : ءارفلا لاق . ' تيبلا اذه يف آلإ تيدي عمسُت ملو

 '/ 1 هدي تبصأ اذإ : تيديو

 > ظ : تحصأو تحص

 هيف زوجيو . . . ١ : حراشلا لاق ( ءامسلا تحصأ ) بلعث لوق نايب دنعو

 ترطمو ؛ تقربأو تقربو ؛:تدعرأو ءامسلا تدر بلرقكل عفو

 2 . .ترطمأو

 ا. ًاسرهف تدرفأ دقو ةيافك هانقس اميف علف هينبألا هذه نم رثكتلا ديرأ الو

 . نيتغيصلا نيتاه ىلع ءاج

 ظ : ةعواطملا "<

 ربجف هتريجك هعواطملا اهانعم ىلع بلغي يتلا خيصلا ضعبل ضرع

 0 اعناف هتجعو ءدصف هتددصو

 اهيناعم نيحضوم ءاهريغو غيصلا هذه يناعمل '؟”ةيبرعلا ءاملع ضرع دقو

 207 لعفنا يناعمل ةبسنلاب نأشلا كلذكو .ةعواطملا ىنعم اهزربأ نم يتلا

 )١( ص رظني 777 .

 . 1١89-1952 ص رظني (؟)

 , 3١5237١5 ص رظني (9)

 . 651 /5 دعاسملاو 161 /17 لصفملا حرش رظني(:)

 . 78١ ص لصفملاو ءالا ١/ فصتملاو ء٠ 5 /” بضتقملاو ء 76 / 5 باتكلا رظن (0)
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 دحاو ىنعم ىلإ ةداملا تالامعتسا عجر : سداسلا ثحبللا

 يلصأ دحاو ىنعم ىلإ ةيوغللا ةداملا تالامعتسا يناعم ةدوع انه دوصقمل
 ىلع دامتعالا ١7 هجيهانم موقأو . تالامعتسالا هذه تالولدم نم عرفت ام عمجي

 ظ . ةملكلل يلصألا لولدملا طابنتسا يف ةيسحلا تالامعتسالا

 اذه تحت جردنا ام اوحّضو و «ءامدقلا ةيبرعلا ءاملع ةرهاظلا هذهل ضرع

 مهريغو «يناتسجسلاو «دربملاو «ةبيتق نبا اهل ضرع نممو «ظافلألا نم عونلا

 . عونلا اذه حيضوتل مهتافلؤم نم دحاو لاثم داريإب يفتكأ

 بجعأ ثيف لقمك ) : ىلاعت هلوق هريسفت دنع ةبيتق نبا نع ءاج
 امثإو ءرفاك مهدحاو «عارّزلا : انه اه رافكلاب ديري امإف » :هلوق ")4 هتان َراَفُكلا
 هتيطغ ءيش لكو «هاّطغ : يأ ؛هرفك ضرألا يف رذبلا ىقلأ اذإ هنأل ؛ًارفاك يمس

 ليتل ليق هنمو « ىّطغت اذإ : حالّسلا يف ٌنالف ركت :ليق هنمو «هترفك دقف

 . 17« . . ءيش لك هتملظب رتسي هّنأل ؛ رفاك

 ىلإ اهتلالد عجرت ( ر ف ك) ةدام تالامعتسا نأ قباسلا صّنلا نم ظحلنف

 . تفرصتو تراد امفيك «ةيطغتلا ىنعم

 ةمالعلا هب ماق ام عونا اذه لوح يبرعلا ثارت يف تالواحملا عسوأ نمو

 سيياقم مجعم ) َيوخّللا همجعم ّفلأ امنيح(اه ٠48 ) ةنس ىفوتملا سراف نبا

 رودت ةددحم لوصأ وأ لصأ ىلإ ةيوغل ةدام لك در هيف لواح يذلا ( ةغللا

 داوم لك ليصأت ىلإ تفده يتلا ةلماشلا ةلواحملا هذه يف هريغغ قبس دقو « اهيلع
00000 

 10و ل يصدم /روتكدلا انذاتسأل يوغللا ىنعملا رظني )١(

 . ( 6ا/ ) ديدحلا (؟)

 . 59ص يناتسجسلل لخنلا :رظناو ء/ص نآرقلا لكشم ليوأت (*)

 . 7١١ص يوغللا ىنعملا (4)
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 تاللامعتسا عجري ناك ثيح ليصأتلا نم عونلا اذهب انه فلؤملا متها دقو

 بلع لوق رّسف نأ دعب  كلذب حّرص هنإ لب ءدحاو يلالد لصأ ىلإ ةداملا

 يف باصأ : دجو ىنعم نأ ملعاو» : لاق ثيح (ةدجوم لجرلا ىلع تدجوو )

 ةباصإ يف اولاقف «يناعملا نيب اوزّيمو ءرداصملا يف اوقرف مهْنأ الإ ءاهلك هوجولا هذه
 ةشحولا يفو ..نادجو : هلاضلا ةباصإ يفو ءدجتو :مغلا ةباصإ يفو «ةدج : ىنغلا

 يف اهب برعلا لجو رع هللا صخ يتلا ةمكحلا نم اذهو «ةدجوم :بيرق نم
 اا 1 .21) « ىهمالك

 حمر : : مهلوق هنمو «مهدنع ةدّشلا ىنعم ىلإ اهعجرمف «فاقلاو لآدلاو داّصلا ىلع

 تيبثت : ةقدصلاو ءاوددشت اذإ : لاتقلا مهوقدصو «بلص :يأ «قدص

 0 ظ 2506 . . للملا

 (ن ن ج) ينعأ «لصألا اذهّنأ ملعاو# : ( ن ن ج ) ةدام يف لوقيامك ظ

 نونجلاو سنإلا راصبأ نم نورتسي مهنأل ؛نجلا : كلذ نم هرْثّسلا ىنعم ىلإ عجري
 ناتسبلا :ةّنَاو ءاهب ٌرَتَّتَسي هنأل ؛ ؛ حالّسلا نم ةنُخباو «لظحلا عسي هلأل ناو

 هنأل . نطبلا يف لمح لا : نينجلاو . ضعبب هب رتّتسَتُف راجشألا نم اهيف ام ةرثكل

 يف يأ هبابش ُنج ىف ُنالُفو « هيف نقدي هنأل ؛ رْبقلا : تحلو ء راصبألا نع رجتسا
 ١ 2 , © «هلوأ

 ثناجلا اذهب حراشلا مامتها ىدم حضوي ام صوضن نم هانقس اميف لعلو
 يلصأ ىنعم ىلإ اهيناعم حراشلا عجرأ يتلا تادرفملل ًاسرهف درفأسو . يلالدلا

 .؟509505ص(١)

 .؟١١7 ص (5)

() 7731/75 . 
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 وهو «قدّصلا نم قادّصلا قاقتشا :اولاقو . . . : : رخآ عضوم يف لاقو ٠

 تلمتشا ةملك لكو حاكُتلا ةدقع هب دَشُي هنأل ؛ كلذب يمس اَمِإ :لاقيو ءبلّتصلا
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 هيمستلا ليلعت :عباسلا ثحبملا

 ظافلألا نيب طبرلاب لوقلا نمهيلإ اوراشأ اميف نويوغللا راشأ

 نأ اذهب ينعأو «ءامسألا ضعبل ليلعت نم مهتافلؤم ايانث يف هدجت ام ىلإ اهيناعمو

 نسا نا ؛ءاملعلا اهيلإ هبنت ةفص وأ ظحلم مسالا يف نوكي

 . هلولدمو

 مث - هللا يحرم ١ فويفار تلا ويا نب دخلا اذهل ضرع نم لوأو

 ام ةيضقلا هذه نايب يف هيلع تفقو حيرص صن لوأو ثلاثلا نرقلا ويوغل هيف عسوت

 ؛هنم تصخ ام برعلا تصخ ةّلعل اهلك ءامسألا ١ هلوق يف يبارعألا نبا نع درو

 ضعبل ضرع مث (')« هلهج برعلا مزلي ملف «هلهجن ام اهنمو ؛هملعن ام للعلا نمف
 . انما بسن ايف نرد (ضويشو ةصتلا وهف نكلاك ءاهجألا

 انين 7 يتاكلا ذأ هناك ىف ابان ضخ يح يفق نادل يفرغ هك

 +1 تادلا هاما رس ددجوو وللا

 داكن الو ا وا

 يقك هعذأو ءةغللا يف دوجوم هنكلو ًادرّطم سيل ىمسملاو مسالا نيب طبرلاو

 ٠ . ءامدقلا ءاملعلا نم

 هحرش ءانثأ اهلوانت يتلا تاملكلا ضعب ةيمست ببس حراّشلا حضو دقو

 ؤ ا وو ايس وول

 ظ 00

 )0(المزهر١/ +1٠.

 ص(7) 86-5 .

 تك



 نك مابا مشا نماوفالسلا ةرقناو#» حراشلا نا

 يف ترمع ةدلب لوأ اهنآل ليفو .دالبلا لهأ 000 اهنأل ؛ ىرقلا مأ : كم
 3 «ايندلا

 . 7« . .هب طاخي هّنأل ًاطيخَم يمس اًمإو ١ : طيخملل هريسفت دنع هلوقو

 ةبرس لعجبي : يأ ءبرسي هّنأل ؛ًابرس عيطقلا يمس امنإوا : لوقيو
10 

 تلا ةيطارلل لاقي امك د88 لاعف ىقاولا عرج ةبسشت ةلحآ ىفرع امك
 . 47 «هناولأ فالتخال ؛ًاعْرَج عربا يمس كلذلو ءةعّرجُم :اهنول فلتخي

 اذه يمس امنإو» : لاقف «مسالا اذهب ناّتكلا ةيمست ببس حضو كلذكو ظ

 6 هولمع ام ءادتبا يف هتنوشخل ؛ًاناتك بايثلا نم سنجلا

 هضعب ىقليو سيخ هنأ مسالا ب كويت يح اجلا ماكي
90 

 "نجي يحي صعيب ىلع

 2 ا ب هب ل لا ل

 )١( ص ١5”7.

 ) )5ص 559 ,
 )*( ص 5978 .

 ) )4ص 278 .

 ) )4ص 78١ .

 )5( نتك )ناسللا ( .

 تا 80:2





 سماخلا : لصفلا

 ىرخأ حورشو حرشلا اذه نيب هنزاوملا

 ظ ظ ٌْ لمشيو
 هيوتسرد نبال حيصفلا حيحصت نيبو هنيب : لوألا ثحلللا

 يورهلل حيصفلا رافسإ نيبو هنيب : ىناثلا ثحبملا

 يلبلل حيرصلا دجملا ةفحت نيبو هنيب : ثلاشلا ثحبملا
 حيصفلا حورش نيب حرشلا اذه ةلزنم : عبارلا ثحبلا

 ت1





 :حيصفلا حورش نييهنزاوما

 نام يهو «ةدحاو ةدام 0 رودنو «ةدلعتمةريثك حيصمفلا حورش

 . يف قافتالا وه ببسلاو ءاريثك براقتم بلاغلا ىف ة حارشلا جهنمو .حيصفلا

 ةداملا يف قافتالاو :(عيضفلا) لضألا نع ا مذا حرش وه يذلا ضرغلا

 مهضعب نأ ريغ ميظنتلاو بيترتلا نم اطمن اهيلع ضرفتو « تافلؤملا هذه مكحت يتلا .

 انه يفتكأس اذل اهحرش يف رصتخي ضعبلاو ةيوغللا ةداملل هحرش يف ليطي
نبال حيصفلا حيحصت يهو حورشلا هذه نم ةثالث نيب ةنزاوملاب

 0 رافسإو 3 هيوتسرد 

 ظ متو ا يسماو ١ يورهلا لهس يبأل حيصفلا

 . هحرش يف

 50006 5 : ةثالث بابسألف حورشلا هذهل يرايتخا ام

 2 هجو يل ةثالثلا حورشلا نأ اهشلاثو .مهجهانم فالتخا اهيناثو مع

 . حارشلا ةيقب جهانم بيرقتلا

 ترا نب



 . ( ه7 4 ا/ ) هيوتسرد نبال هسا نس : : لوألا ثحبللا
 ةلمج انل فلخ «يوحن يوغل ملاع هيوتسرد نب رفعج نب هللا دبع دمحموبأ

 نآرقلا » يف فلأف «نيدايملا نم ديدعلا تلمش «ةعونتملا تافنصملا نم ةريفو

 هحرش وه انه انينعي امو '7(وحنلاو هغللاو رعشلاو ضورعلاو بدألاو ثيدحلاو
 . حيصفلا ىلع

 هباتك يف هجهنم

 رئاس نع فلتخي .«باتكلا اذه يف نيعم جهنمب هيوتسرد نبا درفنا
 سانلا لابقإ ببس ًائيبم «حيصفلا ةبسن اهيف حضو ةمدقمب هباتك أدب دقف «حورشلا
 دقنلا اذه ىلع راسو «بلعشل هدقنب اذه بقعأ مث .كلذ يف ءاملعلا لاوقأو هيلع

 .. اذك حيحصتب همسيو «هريسفت يف عرشي باب لك ةيادب يف
 ىلاعت هللا دمح دعب انثعب يذلا » ش لاق ثيح ةبيرغ ةيادب هتمدقم أدب ظ

 حيحصت ىلع هباحصأو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص دمحم هيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو 5
 نيواودلا باتك ظفحت «هريسفتو ىيحي نب دمحأ ىلإ بوسنملا حيصفلا باتك 0

 اوفرعيو هريسفت اوملعيو هيناعم نع اوصحفي نأ ريغ نم هيلع مهلوعمو هايإ ةرضحلاب .
 ةياغلا غلب دقف حيصفلا ظافلأ ظفح نم نأ ىلع الاكتا « هتلثمأ للعو هتينبأ سايق
 ا ا ا : . . . ةعاربلا نم

 يس ع ل ايا

 296 . . . هتافام بادلا

 بلعث باتك ظفح ىلع سانلا لابقإ ىدم قباسلا صنلا نم فشتسنو
 ظافلأ نم هاوتحا ام يناعمب ةفرعم نود نكلو «هايإ مهظيفحتو مهئانبأل هميلعتو

 .اههقف ملعتملا ىلع بعصي ةقلغتسم ناعمو «ةبيرغ

 راثآل ليصفتلاب يروبجلا هلللا دبع /روتكدلا ضرع دقو ءاهدعب امف 47ص هيوتسرد نبأ )١(
 .هيوتسرد نبأ

 . ١/ 1١7 حيصفلا حيحصت (؟)
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 حرش امتود تادرفملا ركذي ًابلعث نأل «قح هيوتسرد نبا هركذ ام ضعب لعلو
 . راصتخخالا اذه دصق هلعلو .ردن اميف الإ اهيناعم ىلع قيلعت وأ

 ردن اميف الإ - حارشلا نم هريغ دنع هدجن ال جهنمب هيوتسرد نبا درفنا دقو

 بقعت دقف «ًامومع نييفوكلاو بلعث ىلع هلماحت وهو «-طقف هليلق تاراشإبو

 باوبأ يف هيلع راس يذلا هجهنم يف هدقتناف . حيصفلا باوبأ لج يف هدقتناو ًابلعت

 ًاقلعم « باوبألا هذه نمض ةغللا داوم ضعب لاخدإ يف هبقعت مث ءامومع باتكلا

 اذه يف هيلع ريسي نأ بجي ناك يذلا جهنملا ًاحضومو ء هل دقن لك ىلع

 . باتكلا

 روتكدلا ناك نإو «يرصبلا بهذملل هبصعت ةدش لماحتلا اذه ببس لعلو

 هتلثمأ نمو «دوجوم ةقيقحلا يف هّنأ الإ ءلماحتلا اذه ىري ال 2١7 يروبجلا هللا دبع

 هنم ترخس : هلوق كلذ نمف .. . » : لعمل فور نان اعمار نا ديالو

 بقاعتت رجلا فورح نأ «ةغللا لهأ نم ريثك بهاذمو هبهذم نمو «هب تئزهو

 داسفإو ةغللا ةقيقح لاطبإ اذهو . دحاو ىنعمب رخآلا ناكم اهنم دحاو لك عقوف

 ين نسانقلاو لقحلا يجوب اهلضو#م اهنق هيكل

 بلعتو . نييفوكلا ىلع انه درلاو «يفوك يأر رجلا فورح بقاعت نأ ملعنو
 . ةيفوكلا ةسردملا ةمئأ نم دعي

 اذهل هركذل ىنعم ال هنأ اوملعا » : فلألاب لعفأ بابل هحيحصت دنع لوقيو

 وه يذلا لعفأ الو «لعف هيف سيل يذلا لعفأ هلعجي مل هنأل ؛ هايإ هدارفإو بابلا

 ىنعمي هنم لعفأ نوكيف «هلبق يذلا بابلاب هقحلأ الو «ةغللا لهأ دنع لعف ىنعمب

 ىلع باوبألا لصحي مل هنأك وأ « باوبألا ريثكت دارأ امنإ هنأكف .رخآ ىنعمب لعفو

 . ١؟7ص هيوتسرد نبا ()
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 هيف نوكي ام هعضبو هلبق يذلا بابلا نم هضعب طاخم باب وهف ناسحتساو بيترت

 ا ا ل

 ىلإ هّبَيلاو ةينبألا دعاوق نايبو «يناعملا حيضوتو ءةّقدلاب هجههنم ْبِمَت امك
 اهس وأ هباتك يف بلعث هلفغأ ام ركذو ء اهنم ًأطخ ناك امو تاغللا فالتتخا
 ىنع نمل انحرشف . . .» : ًالئاق هباتك ةمدقم يف جهنملا اذهل ضرع دقو ءهنع
 بجي ام ريسفتو هرئاظن سيياقمو « هتلثمأ فيراصتو « هتينبأ يناعم «هظفحب

 أطخلاو باوصلا انيبَو «هب قلعتي ال ام نود هيف تاغللا فالتخخاو ؛هبيرغ نم هريسفت ظ
 عيمج يف هب مزتلا ام اذهو 0237 هفلؤم نم لافغإلاو وهسلا عض ذا مراعات و عفت

 ظ ظ . باتكلا باوبأ

 اهيرفال ةنيرالب ههارقتا تيباكلا ار جر يف ييعس وعام زر نمو
 : ةيلاتلا طاقنلا يف كلذ لثمتي . حارشلا ةيقب دنع

 (بابلا حيحصت ) ب هحرش ديري باب لك مسي - ١
 ينثيو «ةيفيرصتلا ةدعاقلا ركذ مث « هنم دارملا اهيف حضوي ةمدقمب بابلا أدبي 1١-

 دريو ءمهدقنيوأ .مهقفاويف ءاهحرش دارملا ةرهاظلا يف ءاملعلا لوقب

 . مهيلع
 نأك دقنلاب اهل ضرعي مث .تادرفم نم بابلا هيلع لمتشا ام ضعب صيخلت - 3

 . رخآ باب تحت اهعضو ًالثم ىري

 ايلا اله يبرق رددت انآف ذراع تال ىلا ةدوارلا تاورقلا عرش اديردا

 بلعل هداقتناب اهضعب يف أدب هّنِإ لب « باوبألا لك يف جهنملا اذه نكي ملو

 نم بابلا هنمضت اميف مأ «ًالماك بابلا يف ناكأ ءاوس ءهجهن ىلع راس نمو
 . تادرعم
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 يف هزاجيإو «ةرات ةّيوغللا تادرفملا ضعب ىنعم نايبو حرش يف هتلاطإ -

 ديصلا ىلع شح : هلوقامأو ١ :هلوق كلذ ةلثمأ نمو « زخآلا اهضعب

 5 0 :ًاشوح هشوحي هشاح دق :هنم لاقي «هعمجا : هانعمف

 أ :فلألاب هلوقت ةماعلاو ءفلأ الب ناك ِكلذلف . شوحم هب لوعفملاو
 . 217 « أطخ وهو

 م ترش اهتز ننس كلف 57 00

 ديشلا تدين“ هلوق امأو » : هلوق ءاج اممو «هركذي ام ضعب ىلع ًادهشتسم «ةلم ةلم

 0 و ا وا هاتعمف

 اق للفن د لاقو هوحرط : يأ )7 «مهروهظ ءارو هوذبتق > لجو

 ْ : دوسأللا وبأ

 . اكلاّعن نم تقل لَ كنك تف هناونع ىلإ "تر
)0 

 ويا ريع ف

 يمر ريدر يأ

 رم رعيمل لل ص50 .حيصفلا صنب همازتلا مدع-1

 اا : كلذ ةلثمأ نمو «حيصفلا باوبأ بلعث اهنمض يتلا تادرفملا ضعبل

 دل كار عضر) : هيلاتلا تارابعلا نيعلا رسكب تلعف باب يف بلعث دروأ

 تنأو تججلا) و ( ءيشلا يف لجرلا تكرش )و ( اهجوز ةأرملا تكرف )و (عضري

 حضوي مل اهريغو ةقباسلا تارابعلا هذه لك ( يل ناك كاذ نأ تددو )و (جلت

 حرشيل ال ًابلعث بقعتي نأ لجأ نم اذه هباتك فلأ هيوتسرد نبا نأكف ءاهيتاعم

 3 هحببصف

 )١( حيصفلا حيحصت ١ / أرثك .

 )0( نارمع لآ )/188 ( .

 )( تافاصلا ) ٠ ١8 (:.

 . امال 0 تب دف 250
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 : هدهاوش

 رسل, + ةيزكتلا ةيفاحالا >6 ةيتارقلا ةفاويفلا ضلي دعلا:كديشعسا

 ناك اهلاثمأو برعلا لاوقأب هداهشتسا نأ الإ « مكحلاو لاثمألاو لاوقألاو « يبرعلا

 . 7١2باتكلا اذهل هتسارد يف دهاوشلا هذه يروبجلا هللا دبع روتكدلا ىصحأ دقو .ًاليلق

 حرشلا اذه يف هلباقي امو حيصفلا حيحصت باتك نم جذوم

 نيحراشلا نيب نزاوأ نأ هحيحصت يف هيوتسرد نبا جهنم متخأ نأ لبق تيأر

  .امهنيب قارتفالاو قافتالا هجوأ ًاحضوم «ةيوغللا ةداملا لوانت ةقيرط يف
 حتفو يضاملا رسكب سمأ تسسم :هلوقامأو» :ةيوهسو# نصا لوك

 ىتعمك هانعمو .أطخ وهو « لبقتسملا رسكو يضاملا حتفب : هلوقت ةماعلاو «لبقتسملا

 وهو «سيسملاو سملا هردصمو .عامجلا نع هب ينك امبرو ءهتسسحو .هتسم

 . ٠574 اسامتي نأ لبق نم ةبقر ريرحتف 7 : لجو زع هللا لوق هنمو «ىنعملا فورعم
 ُهَّسْمأ ءيشلا تسسسَم ١ :هلوق ةداملا هذه هريسفت دنع حرشلا اذه يف ءاجو

 امو «ةباصإلا :سملا لصأو «هتنوشخ نم هنيل ملعتل كديب هتبصأ اذإ :ًاسيسمو اسم
 ٌةلسَف مكسسمت نإ) : ىلاعت هللا لاق «مهباصأ : يأ ءرشو ريخ موقلا سم

 . (؟9«رشب ينسسمي مل » ليزنتلا يفو ءاهئطو : يأ هتيراج نالف سمو . 27 «مهؤست
 ينسف ىلإ >2: نارقلا ىف وهو هرقل تلتنااذإ وصف وعدم همم ١ كانو
 ُتْمَسَمَو ءتملع :لاثم تْسسَم :تاغل عبرأ هيفو © «باذعو ِبْصْنِب ناطيّشلا

 ' لصألا يف ناكو تْلظَو تْلَظ : لوقت امك « تْلسمو « تسمو ءتُبَرَض : لاثم
 ب نفدللا سدي فادح يتكفل 2 نيماللا يدحإ فذح متتف نمف 2 تللظ

 : رعاشلا لاق . روسكم فوذحملا نأ رعشي لعفلا ءاف رسكو
 و فرو دعا وار وتحا  كلاط وراهاشت هامل ان

 . اهذعب امق "ل ١ ص قباسلا ردصملا(١)

 . (**) ةلداجملا (5)
 )”( حيصفلا حيحصت ١ / 185١ .

 )8(آلعمران)١١9(.

 5 (٠؟١ ) ميرم (5)

 . باتكلا اذه نم 4/- 55ص رظني (0)
 ت1



 : نيصنلا نيب قارتفالاو قافتالا هجوأ
 :قافتالا هجوأ : آلوأ

 لصأ نيب باتكلا اذه حراش ناك نإو «سملا ىنعم حيضوت ىلع امهقافتا ١-

 . حيضوتلا اذه يف زاجيإلا هيوتسرد نبا كلسو ءاهتالولدم نيبو ةملكلا

 ىلع هب هداهشتسا يف رصتقا هيوتسرد نبا ناك نإو « ميركلا نآرقلاب امهداهشتسا ١

 . يناعملا نم ىنعم

 قارتفالا هجوأ : ايناث
 ١ انه حراشلا هحضوي ملو ءهتئطختو ةماعلا لوق هيوتسرد نبا نيب .

 هدروي ام ىلع ًادهشتسم اهيناعم نم عرفت امو ةيوغللا ةداملا لصأ حراشلا ركذ ١-
 . هيوتسرد نبأ دنع هدجن ال اذهو

 انيعيشرب سلو ةدلكلا دنع نزعت يكل فاضل جراشلا مضر ا

 . هيوتسرد نبا

 سيل «هيوتسرد نبا دنع هدجن ال اذهو «هينبألا نم هركذي ام ىلع حراشلا ريظنت - 5

 . هباتك لج يف امنإو بسحف عضوملا اذه يف

 . هيوتسرد نبا هحضوي مل اذهو ءاهيف ثدح امو يفرصلا ةداملا لصأ نايب 54

 . هب هيوتسرد نبا دهشتسي ملو ءقبس امك رعشلاب داهشتسالا-"

 راصتخالا درط اذه ينعي الو «نيباتكلا يف ةدراولا جذامنلا نم جذومن اذه

 . هيوتسرد نبا باتك يف
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 ( ه 477 ) يورهلل حيصفلا رافسإ :يناثلا ثحبملا

 ناك «يوغل يوحن ,'!7"يورهلا لهس وبأ دمحم نب يلع نب دمحم وه

 يف حبولتلا :اهلوأ حيصفلا اهيف حرش بتك ةث دم ا

 > وما

 ىلع فأما يو يوما

 . هنع ثحبلا ةرثك عم باتكلا اذه

 دقو «ةحول )١10( يف باتكلا اذه عقي ( رافسإلا ) هباتك انه انينعي يذلاو

 ذاتسألا ةنازخب ةدوجوم هسفن يورهلا طخب ىلوألا ناتخسن هنم :ًالماك انيلإ لصو

 اهيلع لصح دقو «كلذ ىلإ لا انا امك «هدجب يراصنألا سودقلا دبع

 ىلإ ترشأ نأ قبس امك ًالصأ اهدمتعاو ةيمالسإلا ةعماجلاب نيثحابلا دحأ
 ٠ . *”كلذ

 قت ((841 )قرب ايكرت يف ىلع ديهش ةبتكم يف ةظوفحم ةخسن هيناثلاو

 . ةحول ( ١140 )يف

 مقرب ةيرصملا بتكلا رادب تظفح « تعلط ةبتكم يف ةميقس ةخيسن : هثلاثلاو

 ةخسنلا هذه ىلإ ةراشإلا تقبس دقو ةحول (84) يف عقت ةغل (781)
 0 1 ر
 5 اهجرخمو

 )١( ءابدألا مجععم ىف هرابخأ ١8 /  2757ةاعولا ةيغبو 1١/ 1١9٠ .
 يرد امجملا .ةيجذومنلا ةعبطملاب عبط (هيلع يتلا حورشلاو بلعث حيصف ) ناونع لمحت (؟)

  4 0-ه 0

 ص رظني() 15 .

 ص رظني١4 (0) ةيشاحلا

 تا



 : هرافسإ يف يورهلا جهنم
 هباتك ءاجف «هريغو ايقان نباك هيرصاعم جهن حرشلا اذه يف يورهلا جهن

 بيرقتو ةلوهسلاب هبولسأ زيمت عم «دجملا ةفحتب وأ اذه انباتكب نروُق ام اذإ ًازجوم
 ظ . ىنعملا

 » : هلوق اهيف هركذ ام زربأ نمو «هباتك ةمدقم يف هجهنم حّضو دقو

 اضيأ ترثكتسا : ءاهب ةمجرتملا اهباوبأ ريغ يف ةدع الوصف هتابثإ هيلع تركتنأ ال

 يف اضيأديزأ أو ءاهحضوأو كل اهتبنأ نأ يناس :هلوصف ريسفت نم هلمهأ م

 اهلاكشإل ؛ اهركذ لمهأ يتلا لاعفألا رداصم دروأو ءاهنمه هرسف ام ةنابإ

 اذه كل تلمعف اهضعب ركذ دق هللأل « نيئوعفملاو نيلعافلا ءامسأو « اهفالتخخاو

 (1)( . . باتكلا

 مث ؛تادرغم نم هتوتحا ام ًاحراش حيصفلا ةمدقم لوانتب هتمدقم بقعأو

 يذلا جهنملاب ًامزتلم «ةدح ىلع اهنم باي لك حرشي «حيصفلا باوبأل ضرع

 : يلاتلا وحنلا ىلع وهو ءهسفنل هطتخا

 لج يف كلذو «حرشلا يف ءدبلا لبق «هترابعو حيصفلا صن ركذب همازتتلا - ا

 . هباتك

 . لوعفملاو لعافلا مسا ةصاخو «تاقتشملا ركذب همامتها - ب

 . عومجلا ركذب همامتها ةلق  ج

 . ةحورشملا داوملا يف ةماعلا تالامعتسال هضرع ةلق - د

 لاق » :هلوق كلذ نم ءاهباوبأ ريغ يف داوملا ضعب لاخدإ يف ًابلعث هداقتنا - ه

 بابلا اذه يف تمنع - هللا همحر - سابعلا يبأ ركذ ( هللا همحر ) لهس وبأ

 ظ . هباوص ًاحّضومو أطخلا لَلَعُم .""0«طلغ

 .كلذ يف هقدو تاملكلا تالولدم بيرق يف هبولسأ قارشإو ةلوهس ٠ -و

 : حرشلا اذه نيبو راقسإلا نيب ةئزوملا دنع ةلماك صن اذهل رض رعأ 0 )١ ةحول (؟)
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 طبض داوملا ضعبل هطبض كلذ ىلع لدي ظفللا يف ةحاصفلا سّمَلَت هتلواحم - ز
 . ةرابع

 . ههباش ام وأ لالعإ نم اهيف ثدح امو «داوملا لوصأ نايب يف هدارطتسا -

 ظ . بلعت ىلع هذخأ ام ضعب يف هيوتسرد نبا ىلع هَ 0

 هدهاوش

 حيصفنب ةملكلا ىنعمل هريسفت ديؤي نييوغللا نم هريغك يورهلا ناك مل ٠ 5 2 2 1 5 م 8

 يديكم ”عيصفلا يرغلارجشلاو 0 00 ْ

 .حرشلا اذه يف هلباقي ام نايبو يورهلا حرش نم جوف

 نيحراشلا جهنم انفرعو ؛حرشلا اذهو حيصفلا حيحصت نيب انزاو نأ قبس

 اذهل انضرع نأ دعبو « جهنملا اذه ةفرعمل جذومن ركذب كلذ انبقعأ مث ءامهحرش يف

 . هلالخخ نم فلؤملا ةقي ةةيرط نايبو «باتكلا هاوتحا يلا جذامتلا نم

 . .ميعأ نيللا ىلإ تْمع ) حيصفلا ةرابعل هنايب دشع يورسهلا لاق

 ديوس يأ «ماعأو ةميع ميعأ .نيعلا رسكب نبّذلا ىلإ تمعَو »

 تمع - هللا همحر -سابعلا يبأ ركذ ل : هللا همحر -لهس وبأ لاق . . ىميع ةأرملاو

 552 قتلا لبق لومألا ىلع هور ألو الق تان !ةذه ىف نيل ريدك

 ريتك تلقت ىلإ لقت قو كيريش نانو راع انتم 5 هليفا اكرر هتيعلا يداقلا
 اجلا ردم وتلقت هنا قمم لاف نط انا رمت مح لاقت بؤوعلا

 ةانقايم مضت: ءانلا يكسر كلل ولع الإ + ايليف يتلا يلا ىلإ هولك

 ت1 12



 رسكب تمع يقبف نينكاسلا ءاقتل هلال !'7ءايلا اوطقسأف « ميملاو ءايلا : امهو

 ناكوبهفايلا نوتكسو نيفلا ريك ميغا كاتم لا هتلق ام ىلع ليلدلاو نيعلا

 تلقثتساف برضأ تبرض : لاثم ىلع ءايلا رسكو نيعلا نوكسب ميعأ : هلصأ

 هليقتسم يف طلخ دقو . . . ميعأ راصف اهلبق يتلا نيعلا ىلإ تلقنف ءايلا ةرسك

 ا اعأ امأو هتركذ دقف ميعأ امأق ًاضيأ ماعأو ميعأ : هلوقب

 اع ءايلا رسكو نيعلا حتفب ٌتميَع هلصأ

 يئاسكلا لاق » : : لاق قباسلا بلعث لوقل باتكلا اذه حراش ريسفت دنعو

 ظ : نيببسب يئاسكلا لوقل جَنْحُيو لَعْفَي لعق ىلع ماعأ تّمع : لاقي نأ دوجألا

 نم لَعْفَي لع نم ًاردصم ٌهَلْعَف ءيجي ام رثكأو ٌَلْعَف هردصم ذأ : 5-58

 . ةريغ راغي راغو «ةبيه باهي باهو ٌةَرْيَح راَحَي راح :كلذ

 . لعق نم كلذ ءيجي ام رثكأو «نالدق ىلع نم ءيجي تعّلا نأ : :فافلاو

 ظ : رعاتشلا لاق

 هرفاشم بارشلا درب نع صّلُكَو هتوُفَح ال ناميعلا كراج اورق

 هيشاملا كاله : اعلاف (ةميقلاراقك لاو ةيقلا نيد فروع 4 :ربخلا يفو
 جن كم لقا ارت

 .«جوز الب ميأ لجر : هنمو « ةّيْزعلا :ةميألاو ءهيلإ شطعتف نبل اهل نوكي ال ىتح

 : لا ةةفيقلاو

 . نيصنلا نيب هنزاوملا

 ظ قارتفالا هجوأ

 باب نمض نيعلا رسكب ( تمع ) هجاردإ يف بلعُث ةئطختب يورهلا حيرصت ١-
 كلذب حرصي ملف باتكلا اذه راف امأ ؛ (ىنعملا فالتخاب تَلعَفَو تلعَف )

 . ءاقبلاب ىلوأ حيحصلا فرحلا نأل(١)

 . (ب-أ +0) هحول حيصفلا رافسإ (5)

 .18-124 ره ()

75152 



 ءاميإلاب حراشلا ءافتكاو «لالعإ نم اهيف ثدحام نايب عم ًايفرص ةملكلا ليلحت - ؟

 . اهلصأ ىلإ
 هتقفاوم ىلع لدي امج ءهل جاجتحالاو لعفلا يف يئاسكلا يأر انه حراشلا حضو

 . يأرلا اذهل

 دهشتسي ملف يورهلا امأ ء.حيصفلا رعشلاو ثيدحلاب هركذام ىلع داهشتسالا- 5

 . هيلع

 امأ ؛يوغللا اهانعمل نايب نود ةملكلل يفرصلا ليلحتلا ىلإ يورهلا فارصنا- 4

 . درطتساو نيبف انه حراشلا

 دنع اذه دجن الو «ةرّيْغَو ةبيهو ةريح تاملكلاب ةميعلا ىلع انه حراشلا رّظَت 1

 . يورهلا

 قافتالا هجوأ

 ١ كلذ ىلع امهقافتاو ردصملا نايبو لعفلا نم لبقتسملاو ىضاملا نايب- .

 ١ ماعأو ميعأ نيب قيرفتلا .
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 ىلبلل حيرصلا دجملا ةفحت :ثلاثلا ثحبللا
 ظ كلذ ببسو.ءاهلمشأو ةدام حيصفلا حورش عسوأ نم حرشلا اذه ّدَعَي

 تاهمأ ىلع هدامتعاو « لمعلا اذه ىلإ هوقبس نيذلا حيصفلا حارش نم هتدافتسا

 ظ . هباتك ةمدقم لالخ نمأألإ اهضعب فرعن ال يتلا ةغللا رداصم

 وأ باتكلا ثلث زواجتي ال مّيقلا باتكلا اذه نم ءزج ىلع لإ فقأ مل نإو

 جيتا اذه لصفو اس سس ل ؛ ا نم لقأ

 طاقنلا لالخ نم هحضوأس ام اذهو «هركذام زواجت لب «باتكلا 3 اع

 ظ ض > : ةيلاثلا

 نم اذه حضتي .اهبيرغ حرشو « اهيناعم نيبو «حيصفلا ظافلأ يلبللا عبتت أ

 ريس نم ردح اي ريحا ج علا ني خب » : هلوق

 00 وسور

 تاي ودسل اقانونزلو هجردلا ماا يهنيك ران ىلع داهشتسالا- سل

 ظ يف اذه لثمتي . اهنم ةبيرغلا ظافلألا تالالد نايبو اهب دهشتسا ىتلا تايبألا

 دهاوش ىلع تملكتو «باعيتساو ءافيتسا حرش باتكلا تحرشف » : هلوق

 . '”بارعإ نم اهظافلأ يفو «بارغإ نم اهيناعم يف نع امب هتايبأ

 اسال ارق زانق عم «تاياورلا هذه هيجوتو يرعّشلا دهاشلا تاياور ركذ-ج

 ظ :رعاشلا لوقل هنايب دنع اذه لثمتي . كلذ يف

 ين ناجرخل امهدنعو الإ موي رم ام

 "بس

 7,640 (. . .هانعبتاف هاور دق مهّضعب ّنكلو لاق .نزولا رسكتي ناغلي وأ :ىور

 . حيصفلا حورش نع انمالك ءانئثأ عوضوملا اذه نع ثيدحلا انطسب (1)

 ْ . (5) هقرو حرشلا ةمدقم رظني (1)

 . (")هقرو قباسلا (5)

 اه راو كاوا قع يف هاكات نز )هقرو قباسلا (5)

 س 553



 نم هبسن نم نايبو ءاهيلتاق ىلإ بلعث اهزعي مل يتلا تايبألا ضعب ةبسن -د
 لاق » : تيبلا دروأ نأ دعب لاق ثيح قباسلا دهاشلا كلذ ةلثمأ نمو .ءاملعلا

 يف هديس نبا لاق «دحاو ريغ هركذ تايقرلا سيق نبال تيبلا :رفعج وبأ

 رسك نمف « مضلابو رسكلاب تايقرلا سيق نبا لاق : لاقي نأ زوجي : صيوعلا

 رسكلاو : لاق . سيق نيا ىلإ هدري هنإف مض نمو . سيق ىلإ هدري هئإف

 حاحصلا يف يرهوجلا تيبلا بسنو رفعج وبأ لاق . . . يزابنآلا نبال

 هحرش يف يرشخمزلا ةبسنو « ةمره نبال وه خياشملا ضعب لاقو « ديبز يبأل
 اما . . . ةصفح ىبأ نب ناورمل

 ءاملعلا دقن ىلع دّرلاب كلذو «بلعشل هراصتناو حيصفلا ىلع هكاردتسا -ه .

 "يدم دكار دعنا يكب ان تنكر لقما وتل“ هلوق نم اذه حضتي . كلذ هنكمأ ام

 ثيح هل ترصتناو « همامتإو هب ةدئافلا لصحت ام لامكإل ًادصاقو .همالكل

 مكحب ىضتري أدر هيلع بق عت نم ىلع تددرو ءراصتتالا يننكمأ

 060 فاصنإلا

 : هلوق نم اذه حضتي .هلوقمو هعومسمو هلوقعمو ظفللا لولدم هنايب -و

 ."7«هلوقمو هعومسمو هلوقعمو ظفللا لولدم ىلع ًالوأ هيف مالكلا تبترو )

 ناك نإو » : لوقي . اهيف ءاملعلا لاوقأ نايبو ء«ةملكلا ىف ذ ةدراولا تاغلل هركذ - ز

 را ( . . هتاغلب تيتأ دعب

 نم حضتي نيلوعفملاو نيلعافلا ءامسأ نايب عم ءاهعاوتأو رداصملا هداريإ -حا

37 - 

 . هلوعفمو هلعاف مساو هرداصم عاونأو هتاغلب تيتأ ا : هلوق

 )١( هقرو قباسلا )04 ( .

 هقرو قباسلا (؟) )” « 5 ( .

 )"( هقرو قباسلا .)5( .

 )5( هقرو قباسلا )5( .

 . (5) هقرو قباسلا ردصملا (4)
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 قبس امك هحرش يف يورهلا جهنم تامس زيمي ام مهأ نم ةطقنلا هذه ٌدَعّتو

 تيبتأ ..» : لوقي .داضتلاو «كرتشملاو «فدارتلاك ةيوغللا رهاوظلل هنايب -ط

 . 237( كرتشملاو فدارملاب

 رصحو تاليلعت نم هيلع يتأي ام ةرثك عم ءهحوضوو هبولسأ يف هلاسرتسا -ى

 ضعب يف ليلعتلا نم تكلسو » : هلوق نم كلذ مهفي .ءاملعلا ٍلاوقأل

 20 5-5 ةغللا ةمثأ بتك نم كلذ تذخأو ؛ كلسملا حضاو عضاوملا

 اهلج دع دقو .هباتك يف ةيوغللا هتدام اهنم ىقتسا ىتلا رداصملا نايب -ك

 2 مي سا 3 05 0 5 ع 5 2

 :هلوقب كلذ ىلع اهبنم «حيصفلا حورش ةصاخو اهضعب لمهأو هتمدقم يف

 هيولاخ نباو ء«هيوتسرد نبا باتكك هتاحورش نم ىلإ طقس امو. . 1

 يليبشإلا هحلط نباو «يتبسلا ماشه نباو «يريمدتلاو ء« يكمو .زرطملاو

 هلئاق نع هلقن باتكلا ءانثأ يف دجويو هداريإ لوطيامت كلذ ريغو

 77 داتا و

 5 ( 4 ) هقرو . قباسلا(١)

 . (5) هقرو قباسلا ردصملا (")

 تا



 حرشلاو حيرصلا دجملا ةفحت نيب هنزاوملا و ] سب

 ىلع هفلؤم دامتعال ؛حيصفلا حورش ربكأ نم_كش الب -حرشلا اذه دعي
 ا ل ًافلؤم نيعستلا ىلع تداز يتلا ةيوغللا رداصملا نم ريثك

 «اهريعو ركشلا عضاجلاو

 يف درطتسي نأ دبال ءاملعلا نع لوقنلا ىلع هلج يف دمتعا اذهك باتكو ظ

 وزعو ءاهتاغل نايب مث ء«ةملكلا لولدم حاضيإب أدبي هدجمن اذل «هل ضرعيام حرش

 درلاو مهدهاوشو ءاملعلا لاوقأ ركذ يف دارطتسالا مث .ءاملعلا نم ملاع ىلإ كلذ

 ام الصفمو ًاجضونم « ةغللا ةمئأ لاوقأ ىلع هذر يف ًادنتسم دجو نإ مهضعب ىلع

 . نم '''رثكأ وأ نيتحفص ةبارق ةيوغللا داوملا ضعب حرش قرغتسا دقو . هركذي
 . ةحسنلا

 . جذامنلا نم ًاجذومن انرتخا ميظعلا رفسلا اذه يف هجهنمو هتقيرط ةفرعللو
 اضيإ ىلإ لوصولا ةيغب ؛؟باتكلا اذه يف هلباقي ام ركذو «حرشلا اذه اهنمض ىتلا

 نيحراشلا نيب قارتفالاو قافتالا طاقنو ءهجهنم

 : عْلَبلا :رفعج وبأ لاق هعّْبأ ءيشلا تعلَب كلذكو هلوقو » يلبللا لوقي

 لاق . ناغنلا نناو يرشعسولا نع سي ربنغ نم قاذلا ىف ءاعظلا لانس

 : : ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو «بارشلاو ماعطلل نوكي علبلا :لاقيو : : يرشخمزلا

 ني نم ركبت

 اعط نم علي ام مسا : : ملّلاو : لاقو  يعلفأ ءاَمَس ايو كءام يعلبا ضرأ اي لْيقَو>
 0 برشي امل بارشو « معطي امل ماعط : لوقت امك ٠ بارش وأ

 ءيشلا لجرلا علبو : الاق هعرج : ءاملا علبو : هديس نباو ينايّتلا نبا لاق

 رصتخم ىف ينايتلا نبا لاقو «يبارعألا نبا هاكح هييديس نيادازرعالب

 .(١٠-ه- /.0هقرو ( يمن هريغو لالا ىف: هسا ال يو ا

 .(145 )دوه (؟)
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 يفو لاق لكألا ريثك ةأرماو علب لجرو « َعوَُب بارش لكو :هرهمجلا

 هيوتسرد نبا لاق : رفعج وبأ لاق ةعرجلا [ ءابلا ] حتفب ءاملا نم ُهَعْلَبلاو : بعوملا

 عيلاوبلا يهو هايملا علبت اهنأل ؛ ةلوغف ىلع ةعولبلاو ةلوعاف ىلع ةعولابلا تيمسو
 ظ . 2376 . . عيلالبلاو

 َتْعَلَب ): ةقباسلا حيصفلا ةرابع هت تع بانك انهي عير اقل لاق

 :لوقت : ةّماعلاو عضم ريغ نم قلحلا يف ماَمّطلا لاسرإ وهو ءآعْلَب ُهْعَْبأ ءيشلا

 هلوق هيلع ليلدلاو بارُشلاو ماعطلل نوكي عّلَبلا : لاقيو ءحصفأ لّوألاو ءَتَحَلَب

 . "04 يعلفأ ءاَمس ايو كءاَم يعلبا ضرأ اي ليق 8 : ىلاعت

 عالّبلاو كلذ نم ةوخأم ء اهيف بصي ءانيلل رمح ردنا ةعرألاو

 ل ا ا ل

 ٠ : رجارلا
 ظ 5007"

 عالب نم تجرَخ ذم تْقذ ام

 0 سرر رول رع

 دالك يد تل

 يف مهلوق هنمو ُهتْمَعْطأو ّمعط : لوقت امك :ةتعلب هثعلت هلبأآو لجّرلا مَ : لاقيو

 هنأل ؛ كلذب يمس هنإ :لاقي ءمجن : علب دْعَسو «٠ يقير يعلبأ :٠ لاهمتسالا
 . "76 نافوطلا ءام ضرألا عالتبا دنع علطي

 )١( هقرو حيرصلا دجملا هفحت ) ١/7( .
 )دوه (؟) 55(.

 ) )5ص 45. 4# 2
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 ظ : نيصنلا نيب هنزاوملا 1

 قافتالا هجوأ

 نع اذه ذمخأ يلبللا ناك نإو ءيوغللا ةملكلا لولدم ريسفت يف امهقافتا-١

 . يأرلا يف هل ةقفاوم دعي هنع اذه هلقن نأ الإ «يرشخمزلا

 دنتسيام حصفأ وهو ميركلا نآرقلاب اءدبف «برعلا مالك حيصفب امهداهشتسا-١

 ] . هيلع
 ببن

 . اهتلالد نايبو ةداملا تاقاقتشا نايب ىف امهقافتا

 . ةيوغللا ةداملا نم هناركذي ام ىلع ريظنتلا يف امهقافتا - ؛

 قارتفالا هجوأ

 نيف ىلبللا دنع اذه درب هلو برجا لارتاو رهسفلا يردك سول دانيفعيناد ١
 .ةداملا هذهل هحرش

 . ىلبللا دنع دوجوم ريغ اذهو ؛هنايبو هب دهشتسي اميف يرشخمرزلا دارطتسا- ” 1

 . ؛ لاقيو » :هلوقب ىفتكا لب اذهب

 . يلبللا اهركذي ملو ةماعلا ةغلل يرشخمزلا رْكذ -

 . يرشخمزلا دنع اذه دجن الو يلبللا دنع ةعولابلا عمج نايب 6

 . امهنيب قارتفالاو قافتالا طاقن زربأ ىه هذه

 ةرات باتكلا اذه حراش عم يلبللا اهيف قفتي «ىرخأ ةلثمأ نيباتكلا يفو

 ريما لرقمعلا ةفيداشاف اييمعبو «(فرخأ رات دعم تنافقحو

5 



 > حيصفلا حورش نيب حرشلا اذه ةلزنم . عبارلا ثحبمملا

 هذه تءاج ثيح «هتقبس يتلا حيصفلا حورش عسوأ نم باتكلا اذه دعي
 يمخللاو ايقان نبال حيصفلا حرشك ءحرشلا اذهب تنروق ام اذإ ةرصتخم حورشلا

 . مهريغو يورهلاو «يريمدتلاو

 اذل هل ةقب ةقباسلا جهانملا نع فلتخي هسفنل حراشلا همسر يذلا جيهنملا نأ امك
 : ةيلاتلا طاقنلا يف اهصخلأ تازيمب هريغ نع رب

 بشل ةيرعلا دلع ىقن ىنل ه اقل اهل ىطرغ ىلا ةيململا ةكانا ةرارقت نتف ح
 قمعو هعالطا ةعس ىلع لدي اذهو «هنايب قبس امك «مولعلا لج يف لب

 .هريكفت
 هنايب يف كلذ رهظي . بدأتملا يوغللا بولسأب اهحرش دارملا ةيوغللا ةداملا طسب - ١

 هبولسأ لامج يف ترهظ يتلا ةيوغللا هتكلم ةوقو ؛«تاملكلا تالالدل

 . هتفارطو
 لاثمأ مأ «ةيوبن ثيداحأ مأ :ةينآرق دهاوش تناكأ ءاوس اهعونتو دهاوشلا ةرثك

 يف اهدجمن ال ةميق حرشلا يطعي اذه لك «ةيرعش دهاوش مأ ءاهلاوقأو برعلا .
 فلأ ةبارق تغلب يتلا دهاوشلا هذه ددع تنّيب نأ قبس دقو - حورشلا ةيقب
 ا ا ا يووم

 . ةطوطخملا وأ ةعوبطملا حيصفلا

 رفعج يبأل رداونلا باتك لثم «ةدوقفملا تامّلؤملا نم ددع نع حراشلا لقن - :

 ءارفلل نآرقلا رداصمو .يراصنألا ديز يبأل رداصملا باتكو ء«يساؤرلا

 ركذت مل ءاملعل ءارآ نم هلقن ام ىلع ةوالع . متاح يبأل ريطلا باتكو

 / . يبالكلا دايز يبأ نع هلقنك «ةدوقفم يهو «مهتافلؤم

 وأ ءاهتتطخت وأ ءاهل حراشلا زيوجتو «ةماعلل لاوقأ نم حرشلا اذه يف درو ام-

 قبس امم كلذ وحن وأ ؛برعلا تاغل نم ةغل ىلع اهئيجمي لوقلا وأ ءاهفيعضت
 . ةماعلا نحلب اهوفلؤم اهصخ ىتلا بتكلا يف ىّتح هدجن داكن ال امت «هنايب
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 بلاغلا يف حراشلا ناكو «برعلا تاغل نم ريبك ددع ىلع باتكلا اذه ءاوتحا 1
 . تاغللا هذهب هتفرعمو هعبتت ىلع لدي اذهو «لئابقلا ىلإ تاغللا هذه وزعي

 فرصلاو ءوحنلا يف «ةيبرعلا لئاسم نم ريبك ردق ىلع حرشلا اذه ىوتحا

 ىدعت لب .بسحف اذه ىلع رصتقي ملو ءاهريغو ءضورعلاو «ةغالبلاو

 ءارآل حراشلا نايبو «ميركلا نآرقلا يآل ةيريسفتو ةيهقف ءارآ دوجو ىلإ كلذ

 .امهريغو «ةداتقو «سابع نباك ٠ .ريسفتلا ءاملع ةمئأ ضعب

 نع ًالثم هلقنك اهعضاوم يف اهيلع فقأ مل يتلا تاياورلاو ءارآلا ضعب دوجو

 كلذكو « "'اهيلع فقأ مل يتلا لاثمألا ضعبل هتياورو « 7١2نيعلا باتك

 بيقنتلاو ثحبلا ةدش عم ءاهيلع رثعأ مل يتلا «ةردانلا ةيرعشلا دهاوشلا ضعب

 هذه نمض تايبألا هذه تسيلو مهراعشأ تعمج ءارعشل تايبأب داهشتسالا

 داهشتسا كلذ نمو «راعشألا هذه يعماج ىلع كردتسُي امم اذهو «راعشألا

 اروصأ كلذ لبق مهيلإ تنكو هرحنو قارعلا حن هبا

 هرعش نمض هدجأ ملف لوألا اًمأ , !ءومجملا ةرعش نمض يناثلا تيلاو

 ناورملو ؟* اقدززفلل رعشب هداهشتسا كلذكو ؛«رداصملا نم هيلإ تعجر اميفالو

 . مهريغو (77هصفح يبأ نب

 حيضوتو ءاهتاقتشم ناييو ةيوغللا ةداملا ضرع يف دارطتسالاو عسوتتلا ٠

 . اهلج ىلع داهشتسالا عم «تاقتشملا تالالد

 . حورشلا نم هريغ نع حرشلا اذه ريمي ام زربأ يه ةقباسلا طاقنلا هذه

 . 755 ص رظني(١)

 . 1؟١ ص رظني (0)

 . 5١09 ص رظني (9)

 . 88 ص هرعش رظني (4)

 . ؟١397 ص(4)

 ) )5ص 3١ .
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 قيقحتلا تامدقم : سداسلا لصفلا

 لست
 ةيطخلا هخسنلا فصو ١

 ةخسنلا بارطضا  ؟

 قيقحتلا جهنم -"

11 





 ةيل 4 ١ دع 3 ٠ و

 دقو «باتكلا اذهل ىرخأ ةخسن ىلع - تاطوطخملاب ملعلا لهأ لاوسو «ناظملا

 . ةخسنلا هذه ىلع هقيقحن ىف تدمتعا

 لعلو :؛ناونعلا ةحفص ىلع اهررحم ءاضمإ .ليمج خسن طخب تبتُك

 ركذي ملف اهخسن خيرأت امأ .ءاضمإ لكش ىلع بتُك ثيح (نيدلا باهش ) همسا

 . "!7يرجهلا عباسلا نرقلا يف تبتك اهنإ لاق نيّكزس ناك نإو .
 (061) مقرب (ةئيدم .يارس ) ةبتكمب ايكرت يف دجوي ةخسنلا هذه لصأو

 رشع ةسمخ رطسألا ددعو .ءناتقرو ةحول لك يفو .ةحول )7١1( يف عقتو

 . ةملك ةرشع سمخ ىلإ ةرشع ثالث نيب ام دحاولا رطسلا تاملكو ءًارطس

 يكلمتم دحأ هعناص لعل .ءسرهف (ب) ىلوألا ةحوللا يف نود

 ءافلا مضب لعف باب مث . ( )١17 ةحوللا مقر ىلإ ةراشإ هتحتو نيعلا حتفب

 لاثمألا بابب يهتني يذلا سرهفلا ةياهن ىتح اذكهو )١17( هتحول مقرو

 .(؟١”2)ةحوللاو

 وأ .رخآ لمعل سرهف هنأ هيف رظانلا سحي ذإ ءاميقتسم سيل سرهفلاو
 ام اذهو «ريخأتو ميدقت هيفو ًاطلتخم ءاج ثيح :ملعلاب هل ةقالع ال هعضاو نأ نظي

 ٠ .ةخسنلا بارطضا نع ثيدحلا دنع هل ضرعأس

 | : ىلاتلا وحنلا ىلع تءاجف (أ) هقرولا امأ

 دمحم فقو ) مساب كلمت متحخ باثكلا ناونع قوف ةحفصلا ىلعأ يف دجوي ١-

 جاحلا نب اغأ ىفطصم جاحلا نب يدنفأ نيدلا يلو مالسإلا خيش نب يدنقأ نيمأ

 . ( ١1 :9/ وأ ١7١ / اغأ نيسح

 . 77١ ص لوألا ءزجلا «نماثلا دلجملا «يبرعلا ثارتلا خيرأت ()

 - 55١

 0 يل



 (سارك يناث نم ىدحإ هددع ) : ةرابع رسيألا اهنكر يف هقرولا ىلعأ يف بتك ١

 . ةيكرت ةرابع اهلعلو

 باتكلا ناونع ءاج يولعلا ةقرولا فصدتنم يف قباسلا كلمدلا متحخ تحتو 7

 يضر بلعث ىيحي نب دمحأ سابعلا يبأ حيصف حرش نمضتي باتك ) : هصنو

 حيصف حرش ) قيفد طخب بتُك ناونعلا ءزجل راركت ةرشابم هتحتو . ( هنع هللا

 . ( بلع

 ىلاعت هللا بهاوم نم ) ةرابع تبنُك ىنميلا ةهجلا يف باتكلا ناونع بناجبو - 4

 ,:( اههنع ينستلا ديضوتلا نرد امها دل لق نضل

 مانا رنا يبق نيدلا بابا ) هلذلزرو رين نب تانك نه مل جلا

 طخل طخلا ةرياغمل ررحملا وه اذه نأ ىف كشأو . ( قشمد هداليو )ةرابع

 ظ ْ . ةخسنلا

 خيش نسحلا بتك نم ) : اهيف ءاج عبرم لخاد ةرابع تبتُك ررحملا مسا تحتو- 5

 . ( يدلاخلا يناولتلا ميهاربإ

 حيحصلا عايتبالا لقتنا ) :ةرابع تبتك هقباسلا ةرابعلا نم رسيألا بناجلا يفو -

 سداسلا . . . خيراتب كلذو يقشمدلا نمحرلا دبع نب دمحم كلم ىلإ يعرشلا

 . (ةئامئامثو سمخ ةنس رخآلا عيبر رهش نم

 ينغلا هللا وفع ريقف هكلم ) :ةرابع رسيألا يلفسلا هقرولا نكر نم بيرقو 4

 امهنع [هللا ] افع ةيمحملا ةطيلم ةنيدمب ًايضاق دمحم نب يلع دمحم ريدقلا

 . ( مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم . . .دمحم ةمرحب امهل رفغو

 حرشلا اذه فلؤم مسا نم ناونعلا ةقرو تلخ 4

 حيصفلا ةمدقملًاحرش تناك اهتيادبف «حراشلا ةبطخ نم ةخسنلا هذه تلخ ٠

 ءيش ىلإ هب راشي مسا : اذو « هيبتت :اه ( اذه) : هلوقو 9 : هلوقب أدب ثيح

 . رضاحلا مكح همكح ام وأ رضاح

 - رع



 نيملاعلا بر هلل دمحلاو «باتكلا مت» :هلوقب ةخسنلا هذه تمتخو

 : ( همالسو نيرهاطلا هلآو ىبنلا دمحم انديس ىلع همالسو هتاولصو

 . حرشلا اذه فلؤمل حيرص ركذ يأ ةخسنلا هذه ايانث يف تأي مل--١

 طيرش هيلع عضو هضعبو «باتكلا اذه تاقرو نم ءازجألا ضعب قحل سمط- 5

 ملو «عضاوملا هذه لج ىلإ ءادتهالا ىلإ -هللا دمحب- تلصوت دقو «قصال

 تدعحسا كو «ةدحاولا ديلا عباصأ ددع زواجتت داكت ال ةليلق عضاوم لإ قبي

 نم ةدوجوملا ةعطقلا ةصاخبو .هحورشو حيصفلا نتمب سمطلا اذه مامتإ يف

 : حيرصلا دجملا ةفحت

 جنت مل يتلا ءاطخألا كلذكو «ةخسنلا هذه يف فيرحتلاو فيحصتلا ةرثك ٠

 اهطبضو ةخسنلا هذه طقن بلاغلا ىف تلمهأ اذل .اهنم يركلا نآرقلا تايآ

 بتاكلا نأ ىلإ فيرحتلاو فيحصتلا نم اهيف ام ةرثك ٌدرم لعلو « لصألا نم

 فرحأ ضعبل فيرحت نم ةخسنلا ىف درو ام كلذ ىلع انليلدو انوفا

 ( سدعلا بهك ) : هلوقك مجاعألا ألإ هيف عقي ال اذه لثمو « تاملكلا

 (ناريعجا) ضي." ريعلااا) للوقف رو 11( علا بع قع

 . قلحلا نم اهجرخم نوكي يتلا فرحألا نم كلذ ىلإ امو

 نميألا نيشماهلا ىلإ هتالاحإ ًاحضاو ادب ثيح ةخسنلا هذه خسانلا عجار 4

 .ةلاحاإلا ةهج ىلإ( ٠6) ١)ةمالع عضو كلذ يف هتقيرطو رسيألاو

 ال ىرخأو نتملا نم هنوكب عطقي امم (حص ) ةملكب ةرات هيهنيو طقسلا ركذيو

 . اهركذي

 عضي وأ . هئاغلإ ىلإ ةراشإ رطسلا ىلع أطخ ةليلق نكامأ يف خسانلا عضو 6

 . ( ال )فرحلا اهؤاغلإ بولطملا ةرقفلا ىلع

 .ًا/اه9؟(١)

 .با/7900)
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 . ةمولعم اهتلالدو( فخ ) ةملك ةثالث وأ نيعضوم يف عضو 5

 ةرابع قحلي : لات اك نفس اع تقلا تارا يق وق نعد /١

 (حص) ةملك هرخآو تيبلا شماهلاب قحليو رعاشلا لوق مامأ (لوألا اذه)

 يف ةدحاو ةرم ثدح اذهو .هداعبتسا دارملا تيبلا ىلع ( طلغ ) ةملك عضي مث

 هيدا يركا ىلكا ١ 0101 نااار ىلا طوطخملا

 ام - ليصفتلاب - حضوأ نأ دوأ ةخسنلا هذه ملاعم زربأ تنّيب نأ دعبو

 . طلخو بارطضا نم اهيف ثدح
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 هخسنلا با رطضا

 اهقاروأ عماج نم طلخ ثدح ثيح ء.ًمامت ةبرطضم ةخسنلا هذه تءاج

 ةحولب ةحول تاقرو ضعب قصلأ هنإ لب «ءىرخأ تاحول ناكم تاحول عضوف
 اهيف رظانلاو . ةبرطضم ةخسنلا تءاجف ةخسنلا تاحول يف رخخأو مدقو «ىرخأ

 ليجست دنع نيثحابلا ضعب يل هركذ ام اذهو ءريبك طقس وأ ًامرخ اهب نأب مزجي

 . عوضوملا اذه

 . اذه انباتك جارخإ نع مجحي سانلا نم ًاريثك لعج يذلا وه ببسلا اذه لعلو

 ظ . : يلي اميف بارطضالا اذه لثمتيو

 يااربعللا برا ابسرنبل ارا 017 ايبرب ! ين 1 هاير تنل 1 ١

 .([ )١١ وهو حيحصلا اهناكم

 ١- تاحوللا ةيقب يدقت اذه عبت امك : )1١7( , )1١4(, )1١0( 6 )01١5 2

 تحبصأف ةحيحصلا اهنكامأ ىلإ تديعأو ء(س4١٠).(1١١()9١8

 .(18) ء(١1).(5١1).(85١) )١7( , )١9(ء )١5(, : يلاوتلا ىلع

 عم ةقصلم( ب ١ 4١)هقرولا نأ دجنف «ىرخأ ةرم ةخسنلا بيترت لتخي مث“

 اهناكم ىلإ ةريخألا ةقرولا هذه تديعأو امهضعي نع نيتقرولا لصف متو(١11)

 .(ب 9١)ىلإ(س١١)ةقروو ديدجلا ميقرتلا بسح (ب 9١)وهو حيحصلا

 لصألا نع ترّوُص يتلا خّسْنلا نم تطقس لصألا يف )١١١( مقر ةحوللا -
 ىلإ اهتدعأو اهتروصف ايكرت يف هسفن لصألا نم ةحوللا هذه تكردتساو

 0111و( نتا فعلا قرت دعت اهذن رق ناك ايناكف

 يتلا ( 1149 نحر صحن ةهبلا تالا ةييناسل فاعلا ينتفع ف
 . (أ79 )ةحول ىتح(؟7)نم ديدجلا ميقرتلا بسح اهبيترت حبصأف ءاهناكم

2 

 ًالثم دربملل بضتقملاك «ثارتلا بتك ضعب يف عقو ةخسنلا يف طلخلا اذه



 تديعأف ءأطخ تعمج ثيح نيتقرو ىلإ لصألا يف )١١4( ةحوللا ُتْلَصَق -1

 )11١( يه يتلا ةحوللا نم ةيئاثلا ةقرولاو « (أ 1؟) عم ( ب )١١4 ةقرولا
 كيش

 ةحوللا ىتحو« (11) «(15) « )١17( « )١5( مقرلا لمحت يتلا تاحوللا

 .: حيحصلا ميقرتلا يف تلباقف اهنكامأ ىلإ اهتدعأ لصألا يف( ب )٠١١

 .(ب )١١94 ىتحو ,973(2) .(91)

 (ب9١١)مقرلا تلمحو )11١( اهتتيرق عم( ب )٠١١ ةقرولا تدعأ -4

 )١٠١[(.

 ميقرت نم ةخسنلل هانعضو ام قفاوي ميدقلا ميقرتلا حبصأف طوطخملا ماقتسا مث 4

 . عمجلا ءانثأ اهنيب طلخ ةخسنلا هذه قاروأ عماج نأ ىلع لدي اذهو

 اهريوصتب تمقو )١11(« مقر ةقباسلا ةحوللاك )١44( مقر ةحوللا تطقس- ٠

 . صنلا ماقتساف اهناكم ىلإ اهتدعأو . طوطخملا لصأ نم

 ١ ةقرولاب يهتني ثيح هتياهن ىتح طوطخملا ةماقتسا ثرمتساو )  7١5ب (

 ناقفتم نيميقرتلا الكو . 0
 نم ةفرو لك عضوو « قباسلا عضولا اذه ىلع ةخسنلا بيترت ةداعإ دعبو

 دعب حيصفلا داوم حرش لصتاو بولسألا ماقتسا «.حيحصلا اهناكم يف باتكلا اذه

 هذه تأرق نأ دعب بارطضالا ةفرعم ىلإ يئادح يذلا ببسلا اذهو «هلاصفنا

 . تارم ةدع ةخسنلا

 باتك نتم ىلع حيحصلا هعضو ىلإ باتكلا اذه ةداعإ يف تدنتسا دقو

 باتكلا اذه يف امب اهتلباقمو «ىرخأ ولت ةدام حيصفلا داوم تعبتت ثيح « حيصفلا

 ٠ صنلا ماقتسا ىتح
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 قيقحتلا جهنم
 ىلإ لوصولا ةيغب ؛ًايملع ًاجارخإ باتكلا اذه جرخأ نأ ًادهاج تلواح

 نم هل ضرعأ وأ هبتكأ اميف ةقدلا ًايرحتم «هفلؤم اهاَدأ ىَتَّلا ةروصلا نم برقت ةجرد
 : ةيلاتلا طاقنلا يف جهنملا اذه زجوأ نأ دوأو . جيرخت

 ةيوغللا تافلؤملا ىلع خوسنملا لج تضرع مث الماك طوطخملا لصأ تخسن-١

 اذه تادرفم طبضل ةغللا مجاعم ىلعو باتكلا عوضومب ةلّصلا تاذ

 فيحصتلاب ةئيلمو ءةديحو ةخسنلا ّنآل ؛ خوسنملا ةحص نم دكأتلاو «باتكلا

 . هنايب قبس امك .«فيرحتلاو

 لك ةياهن دنع لئام طخ عضوب كلذو « ةيلصألا ةخسنلا تاحفص ماقرأ تبثأ -
 . باتكلا نم رسيألا شماهلا يف مقرلا ىلإ هراشإلاو ءاهنم ةقرو

 . ب )ِزمّرلاب اهرهظلو (أ) زمرلاب ةحوللا هجول تزمر 3

 هيف عقو أطخ حيحصتك « ةرورضلا دنعالإ بوتكملا صَّنلا يف لخدتلا مدع- 4

 مدع عم ؛مالعألا نم ملع يف وأ « ميركلا نآرقلا يآ يف أطخلاك ؛خسانلا

 ترشأ دقف ءاطخألا رئاس امأ « ميركلا نآرقلا تايآ نم هتححص ام ىلإ ةراشإلا

 . باتكلا شماه ىف اهيلإ

 نم اهضعب قحل ام تبثأو ءاهضعب تلمكأو «ةميركلا ةينآرقلا تايآلا تجر

 اهعضوب باتكلا صوصن رئاس نع اهتزيمو .الماك ًاطبض اهطبض عم « سهم

 ىلإ اهَّلِج تيسنو :ريسفتلاو تاءارسقلا بتك نم ةينآرقلا تاءارقلا تجرح - 31

 . اهباحصأ

 ًاءدب «ةماع ةفصب ثيداحألا بتك نم راثآلاو ةيوبنلا ثيداحألا جيرختب تمزتلا ٠

 . تافنصملا هذه ىف ءاج امك ءبلاغلا ىف ثيدحلا ظفل ىلإ ًاريشم

 3 فرو

 0 ااا ل



 اعنا يوم ألا ين :ةدراولا لاشمألاو لاوقألا ومع تجّخ- 4

 ظ . حراشلا ةياور نع هفلتخملا تاياورلا ضعب ىلإ ًاريشُم ءاهريغو

 وأ «كلذ هل ناك نإ ناويدلاب ًاءدب صّنلا ىف : ةدراولا ةيرعشلا دهاوشلا تجرخ -

 "فلل يمك فتي وب نفيا يييرخت ومالا يرعسلا رسجلا

 وأ ناويد رعاشلل نكي مل نإف . تيبلا تاياور تفلتمخا اذإ ةصاخ «بدألاو

 اهزعي مل يتلا تايبألا لج تبسن دقو .هناظم نم هتجرخ عومجم رعش

 نايبو « اهل تضرع يتلا رداصملا ىلإ كلذ يف ًادنتّسم « اهيلئاق ىلإ حراشلا
 ىلع فقأ مل يتلا تايبألا امأ . رعاش نم رثكأ اهتبسن يف ك رتشا يتلا تايبألا

 ف ضينلا لمكأ تنك امك ردابسلا ديوي اهعسركر انهدلإ ترد اف اهنناق
 وأ هلبق يتلا تايبألا ضعب ركذأ دقو .« نتملا يف هنم ءزج درو نإ باتكلا شماه

 نع ةفلتخملا تيبلا تاياور ًاضيأ  تبثأ املك ؛ تيبلا ىنعم حيضوتل هدعب
 . حراشلا ةياور

 كلذو فنصملا مهيلإ راشأ نيذلا ءاملعلا ءارآ نم هيلع تفقو ام جيرختي تمق ٠-

 كا

 . كلذ مهل نكي مل
 هلوقنملا صوصنلا وأ لاثمألاو لاوقألا وأ راثآلا وأ ةيوبنلا ثيداحألا تعضو- ١

 . ©« ١> نيريغص نيسوق نيب ىرخأ تافلؤم نع

 ماقءاوسا ٠نيريغص نيسوق نيب باتكلا اذه نع ىلبللا هلقنام تعضو-

 دجملا ةفحت يف هنطوم ىلإ ترشأو «هزعي مل وأ ميدو ىلإ صنلا وزعب
 . حيرصلا

 دماشلا يف تناكأ اوس هخسنلا شماه يف هبغلا تاملكلا تالولدم تي ١

 . حراشلا هل نضرعي اميف وأ يرثنلا مأ يرعشلا

 اهيف فلاخ نإ حراشلا اهل ضرعي يتلا ةلأسملا يف نييوغللا ءارآ ضعب تيب ١

 .اهنم ًايأر حجر وأ ٠ ةيبرعلا ءاملع
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 ا واو ا ود واو ١
 .اهيف اهدجأ مل نإ هغللا بتك ةيقب

 لوقي نأك «باتكلا يف حراشلا اهيلع لاحأ يتلا تاحفصلا ماقرأ ىلإ ني
 ْ . ( هنايب قبس دقو ) وأ « (هريسفت رم دقو ) : الشم

 نم اهتجرخو «حراشلا اهيلإ راشأ يتلا عف ةاوملاو نادلبلاو نكامألاب تفرع -

 2 .بناجلا اذهل 00 لا

 مجاعملاو ةيونْلا رداصملاب كلذ يف انيعتسم الماك طبض صّنلا تطبض -14

 . ةيبرعلا

 نم ادع «زجوم لكشي باتكلا نتم يف اودرو نيذلا مالعألا ضعبل تمجرت

 ريغ ءارعشلا ضعبل تمجرت امك ءالثم هيوبيسو ليلخلاك مهنم ًاروهشم ناك
 جيرخت يف ءدبلا لبق كلذو مهتمجرت رداصم ىلإ ترشأو «نيروهشملا

 تيفتكا باتكلا نتم يف عضوم نم رثكأ يف ملعلا دورو رركت اذإو .تيبلا

 ىلإ ةراشإلا عم ءأطخلاو فيرحتلا نم ةخسنلا هذه ىرتعا ام لك ىلع تهبن ٠١
 صك ا حيحصتلا ىلع اهيف تدنتسا يتلا رداصملا

 .هيلإ ةراشإلاو هحيحصتب

 فحص ام زربأ ىلإ الإ رشأ مل كلذل ةخسنلا هذه يف رثك دقف فيحصنلا امأ

 . خسانلا

 هب ميقتسي ام وأ ءأطقاس وأ ,«بابتكلا لصأ يف ًاسومطم ناكام تعضو 0١

 ىلإو كلذ ىلإ ةخسنلا شماه يف ةراشإلا عم ء [ 1 نيفوقعم نيب قايسلا
 ظ . سمطلا وأ طقسلا نابي يف اهب تنعتسا يتلا رداصملا

 عم« هريبحتب ةخسنلا طخ نع هزيم مث « ( )نيسوف نيب بلعثت لوق تعضو_-١

 ء«حيصفلا تارابع نم هطقسأ وأ حراشلا هلمهأ ام ىلإ ةخسنلا ةيشاح يف ةراشإلا

 نم هتلمكأ ام تعضوو « ًايرورض كلذ ناك نإ نآملا ىلإ اهضعب ةفاضإو

 ( ح ) زمرلاب حيرصلا دجملا ةفحت نم ةيوازمحلا ةخسنلل تزمر ت1
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 4 ةساردلا تاعوضومل يليصفتلا سرهفلا ]

 ةحفصلا مقر ظ حوضوملا

 هب
 |( لل غعاىئرح أك اك ا الا سا سا ا وانا و واو الا لالا اللا لالا ظاشملا طاش شاش كاش هش طز شالو جلو سلع سس ا سواد وصار ور زإ نإ ا 111 1 11 ل لاق اتا كات شا لاق هاه هونت كاجو جاو دي نقم صو سا نو دس دا نإ و وا نإ نو ال اا ل لق لأ لل أ ل كنا نق ند هفلؤم 5 -

00# 
: 

 ١ ا هيوتسرد نبال حيصفلا حيحصت 1 11

 ١ ا هيولاخ نبال حيصفلا حرش

 اخ هةيييسل سي سبب يقوزرملل حيصفلا حرش -

 18 لاا يورهلل حيصفلا رافسإ- 4

 52-١022525 يدادغبلا ايقان نبال حيصفلا حرش -5

 0 يرشخمزلا مساقلا يبأل حيصفلا حرش

 0 ا 0 18 يريمدتلا سابعلا يبأل حيصفلا بيرغ حرش -4

 اا 0 يمخللا ماشه نبال حيصفلا حرش - 4

 ٠ يا ل يلبلل حيرصلا دجملا ةفحت 1

 ااا باتكلا فلؤم لوألا نابلا 0

 لل ل ل ااا يا يحيل باتكلا ةيسن :لوألا لصفلا

 سا أ 5 6 د



 ا ااا وااو اسلاك اق ةسنلا

 ةرن ا يييبيمبمع ..بت. يركسعلا لاله يبأ ىلإ هتبسن : لوألا ثحبملا
 0 ل يروبجلا هللا دبع روتكدلا ةلدأ
 كرير 0 000لل- 9 ةلدآلا هذه ةشقانم : يناثلا ثحبمملا

 0 او فدارتلا ةرهاظ ١

 0 ا ا كرتشملا-١

 2 ومو او راع رمل ب احم دانيضألا_*

 0 ا 1 1 1 1ز 1 1 ديدج يف ءاهلا لوخد 5

 ٠ اا ماو واسلم نال راو سعال 000 بلعتل لاله يبأ ةتطخت 1 1 2111

 ةبسنلا هذه ةحص معفدو يزاوهألا يلع يبأ ىلإ هتبسن : ثلاثلا ثحبملا 00-55

 يرشم يلع ثحابلا ةلدأ 0 0

 هال م١ سس ىدابا لا دوا نب نسحلل حيصفلا حرش : عبا رلا فضعملا

 00000 هفلؤم ىلإ باتكلا ةبسن : سماخلا ثحبملا

 0 ل ايل 251110 باتكلا اذه نع ةلوقنملا صوصنلا : الوأ

 انوا ناو يسم حرشلا اذه يف اهيلإ لاحأ يتلا فلؤملا بتك : ًايناث
 1 ا سس مع ميركلا نآرقلا ريسفت ١

 0 ا ع ثيدحلا بيرغ- ؟

 ال م برعلا لاثمأ يف ىصقتسملا - *

 ا فدارتلا -أ

 ا يل ظل داضتلاو كرتشملا - ب

 ا يي يي ب ا لعفأو لعف - ج



 ا ا مل و هن ووو اطتاا ةيرعشلا ةرورضلا - د

 0 10 زاجملا

 ا ل و ب اا ك2 8 َُق رفتم ءارأ

 11 1 ؤز 1 10 بولسأللا قافتاو هتارابع
 00 ا ا هدهاوش

 000 اذ هلازتعا

 00 ا ا فاطملا ةياهن

 ا 1 بيبي بي 0 هن و وهنا ملا حرت : يناثلا لصفلا

 هاك هييييس سل ناش وول يو هتك رديعت ودنا نوال كحل

 6م #8 سس ك0 هذيمالتو هخويش : يناثلا ثحبملا

 *٠١ 22 0 2100000 هةئافأ وم * ثلاغلا ثحبملا

 0 م ا 8 هلع املعلا ات : عبارلا ثحبملا

 اد يي بيا باتكلا ةسارد : يناثلا بابلا

 00 حراشلا جهنم : لوألا لصفلا

 ا 7 يو باتكلا ةدام ضرع يف حراشلا جهنم : لوألا ثحبلملا

 ١16 يس يي م 20000 هؤارآو هفقاوم : يناثلا ثحبملا

 للا يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا نم هفقوم -أ

 ا ل 2ظ0505757008 ينابيشلا ورمع يبأ نم هفقوم -ب

 1 ل ل ةديبع ىبأ نم هفقوم -ج

 ١م ا عع 108 207 تيكسلا نبا نم هفقوم -د

 ا[ ل ل بلعث سايعلا يبأ نم هفقوم -_-ه

 ل را يناهفصألا رحب نب دمحم ملسم يبأ نم هفقوم -و

 1 ل يي يي ل يبي اهب درفنا يتلا هؤارآ -

 0 ذآ ز ز ز 2 2 2 2 202 2ز2ز 2 2ز0ز 202 ةزة 2 2 2 202000 برعملا يف هيأر -أ



 را ا و ا ةقرفتملا حراشلا ءارآ

 اا ا ا ( هلئاسمو باتكلا ةدام ) : يناثلا لصفلا

 ا ا ا هتأشنو هموهفم نحللا :لوأآلا ثحبملا

 10“ ياا عوام ما ااا فاو ةنسسا نحللا نع ةماعلا صوصنلا

 00 اا ا ا ا ءاملعلا نحل

 ا وم ةماعلا لاوقأ يف ءاملعلا ءارآل هعبتت : يناثلا ثحبملا

 66_١20١ اهل ءاملعلا ةئطخت عم ةماعلا تاغل ضعب هبيوصت : ثلاثلا ثحبلملا

 00 ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 010000 هيفرصلا لئاسملا : عبارلا ثحبملا

 0 يي يم يفرصلا نازيملا

 ١ مو زللاو يدعتلا

 ل ل 120101110 00 لادبإلاو نالعإلا

 0 را و ب دي ا يسوم بلقلاب لالعإ -أ

 اا 0 ااا لقنلاو بلقلاب لالعإ -ب

 00 ا 535000 فذحلاب لالعإ -ج

 0 ا ]151 00 لاديالا

 0 ا اهب حراشلا ةيانعو ريسكتلا عومج

 1١87318 1. ع ع عع ع هع ع عم ةّلقلا عمج -

 100117 وا ورع با اا ع لم ةرثكلا عمج

 00 ا ا ا عمدا مسا -

 160 عمجلا عمج -

 ا يا عمجل ا رداون -

 | ا عمجلا لالعإ

 ا ناكل 1 تببثلا

 0000 0 070120011 . ةستاضخألا فناساونلا



 ل ل ل م ل ثنؤملاو ركذملا

 ل 37 وحينلا لئاسملا : سماخلا ثحبملا

 00000 1 1 ا ا هتفص يلإ ءيشلا ةفاضإ -

 اتا ل ع ل ءانبلاو بارعإلا نيب سمأ

 ا يح

 ارم _ ا“ يا ا ( هدهاوشو باتكلا رداصم ) ثلاثلا لصفلا

 اة يس يصل باتكلا رداصم : لوألا ثحبملا

 ١ 01 تناتكلا كهاوش يناثلا فيحَيملا

 ا الا سم 0 ميركلا نارقلا

 0000 ا 0 001212121: 000000 راثآلا و ثيداحألا

 اتي هس يم عم 520 لاوقألاو لاثمألا

 0111 ل و ا يع ههحرلاو يقلاد

 اا ا 0 1 ز (تباتكلا يف ةيلالدلا رهاوظلا) : عبارلا لصفلا

 ا ا ميدقت

 51 1 ل فدارتلا :لوألا ثحبملا

 اك ةيعلا وول وفا رعلا

 الا اا 0 حراشلا رظن يف فدارتلا

 ل 1 1 ا ةيوغللا قورفلا : يناثلا ثحبلا

 ١ 1214 21011111 يظفلل !كرتفملا :تلاثلا فحتملا

 ااا 1 تايثإلاو راكنإلا نيب كرتشملا

 000 1 1101010211 حراشلا رظن يف كرتشملا

 ا ااا دادضألا : عيارلا ثحبملا

 آد 15512



 ١ _ ١484 هةر اسم 252370 1 2 راشلا رظن يف دادضألا

 هلل يب لاعفألا غيص يناعم نم : سماخلا ثحبللا

 ؟١٠٠*_١7  ..بلحاو ىنعم ىلإ ةداملا تالامعتسا عجر : سداسلا ثحبملا

 9 ء عا #” م عاام وسم وامور دوام هوو مالم ةيمستلا ليلعت : عباسلا ثحبملا

 "78-707 .....  ىرخأ حورشو حرشلا اذه نيب ةنزاوملا : سماخلا لصفلا
 ا ا ا حيصفلا حورش ضعب ني ةنزاوملا |

 7598000-516 سس هجهنمو ةيوتسرد نبال حيصفلا حيحصت :لوألا ثحبملا

 1 ....حرشلا اذه يف هلباقي امو حيصفلا حيحصت باتك نم جدومن

 مق 0 يي ناعم نيحرشلا نيب قارتفالاو قافتالا هجوأ
 ل ل يي حيصفلا رافسإ : يناثلا ثحبملا

 0 8 هرافسإ يف يورهلا جهنم

 ا 1 1 1 1 110 اا ا هدهاوش

 ا للا سس حرشلا اذه يف هلباقي امو يورهلا حرش نم جذوف

 ا ل نيحرشلا نيب قارتفالاو قافتالا هجوأ
 0 لا حيرصلا دجملا ةفحت : ثلاثلا ثحبملا
 ل ا ااا ا حرشلاو حيرصلا دجملا ةفحت نيب ةنزاوملا

 ل حيصفلا حورش نيب حرشلا اذه ةلزنم : عبارلا ثحبملا

 11 ا عش قيقحتلا تامدقم : سداسلا لصفلا

 ا لا ع يعل ةيطخلا ةخسنلا فصو -أ

 الا ا لا ةخسنلا بارطضا -ب

 مة 2-2-2-2 ةيقحتلا جهنم -ج
 0 ا000000ببب © طوطخملا نم جذامت - د

 0 ا م ا ةساردلا تاعوضومل يليصفتلا سرهفلا

76 


